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Prezentarea UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET –
componentă de bază a învăţământului superior românesc

Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc
Universitatea Spiru Haret București și-a început activitatea în cadrul fundației România de Mâine, instituţie socialumanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, înființată la data de 19 ianuarie 1991, potrivit prevederilor Legii
pentru persoane fizice, asociații și fundații nr. 21/1924.
În cadrul Universităţii Spiru Haret funcţionează, în prezent 14 facultăţi cu 96 de programe de studii universitare de licență,
care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este „instituţie de învăţământ
superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor legislative cu privire la învăţământ
şi cercetare, dintre care menţionăm pe cele mai importante:
-Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.
6/2011;
-Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, modificată și completă ulterior;
-Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, etc.;
-Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5204/2014.
Toate aceste acte normative, alături de altele, asigură suportul necesar pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ
performant, competitiv, de înaltă calitate, precum şi condiţii deosebite de studiu, cazare, masă şi recreere pentru studenţi.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori, creativitate, obţinerea de
cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea
Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui
sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa
comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit o
instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei
universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 14 facultăţi, cu 96 de programe de studii universitare de licenţă
acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale, 48 programe de studii universitare de masterat
acreditate de către ARACIS și 103 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă avizate de catre
Ministerul Educatiei și Cercetării Științifice, două colegii universitare în cadrul cărora sunt autorizate doua Școli Postliceale
Sanitare, Centru de formare profesională – Spiru Haret oferă 9 programe de formare continuă, care se adresează cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar şi vizeză formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii
managementului şi calităţii procesului educaţional, 11 programe de calificare și 14 programe de specializare/perfecționare,
toate autorizate ANC.

Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a pieţei muncii şi adaptarea
flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al relaţiilor internaţionale, obiectivul strategic al
Unversității este bidimensional:
-creşterea recunoaşterii academice şi a vizibilităţii universităţii pe plan regional și internațional;
-punerea în valoare a educației centrate pe student, dar și stimularea producției științifice.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine pro-activă, responsabilă,
contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere în domeniile sale de activitate ancorată fiind la nevoile economiei şi societăţii,
participă la conferinţe internaţionale indexate în ISI Thomson - Conference Citation Index, organizează conferințe şi workshopuri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din echipe de lucru inter-universitare în proiecte europene.
Universitatea Spiru Haret promovează valorile europene, susţine deschiderea și cooperarea academică cu beneficii
mutuale, contribuie la creșterea prestigiului învățământului românesc, și al României pe scena internaţională contemporană.

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova cu programele de studii de licenţă: Drept,
Administraţie Publică, Poliţie Locală, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Management, este parte
componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de
învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 iulie 2002.
Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar
Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică Craiova. Decanul facultăţii este Conf. univ.dr. Ilie George Dragoş.
Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior
particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine
socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii
Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat,
doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii de licenţă: Drept, din domeniul Drept,
Administraţie Publică din domeniul Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală din domeniul Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci din domeniul Finanţe, Management din domeniul
Management şi programele de studii de masterat Ştiinţe Penale şi Criminalistică din domeniul drept, Contabilitate –Audit în
sistemul public şi privat din domeniul Contabilitate şi Finanţe şi administraţie publică europeană din domeniul Finanţe.
În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru formele de învăţământ cu
frecvenţă – IF, învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi învăţământ la distanţă-ID, în conformitate cu Legea nr. 1/2011.
Misiune şi obiective
Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în domeniile dreptului,
administraţiei publice, contabilităţii, finanţelor şi al managementului, în concordanţă cu:
1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
organism specializat al ONU;
2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de societate la noua
societate avansată, contemporană.
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel:
1. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în cadrul sistemului naţional
de cercetare ştiinţifică;
2. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al învăţământului
economic, la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ;
3. formarea de jurişti şi economişti, specialişti în domeniile drept, administraţie publică, contabilitate, finanţe şi
management;
4. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu standardele Sistemului european
de credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu
aderarea României la UE.
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa activitate să asigure o relaţie
organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către
studenţi, în diferitele domenii de activitate din sistemul social.

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni
specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii şi de
soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel micro, macro şi mondoeconomic.

Structura organizaţională şi funcţională
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, este structurată pe şase programe de studii: Drept,
pe baza domeniului de licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală,
pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă
Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe, Management, pe baza domeniului de licenţă
Management.
În facultate îşi desfăşoară activitatea două departamente – Departamentul de Ştiinţe Economice şi Departamentul de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, care grupează personalul didactic din cadrul celor două profile de specialitate.
În prezent, facultatea organizează:
1. studii universitare de licenţă, cu durata de trei-patru ani (180-240 de credite);
2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de două/patru semestre);
3. programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică.
În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, cu frecvenţă redusă-IFR, la
distanţă -ID.
Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere existente la nivelul facultăţii, şi
anume: Consiliul facultăţii, Consiliile departamentelor, respectiv, decan, prodecan şi directorii de departament. Structura
facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.

Conţinutul şi procesul de învăţământ
Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare a unei consecvenţe şi
consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”,
concretizat în planurile de învăţământ şi programele disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de
dezvoltare al ştiinţelor economice, este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale,
precum şi cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.
Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate de corpul profesoral al
facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior.
La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:
1. Diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat;
2. Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă;
3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru profesiunea didactică absolvenţilor
care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar sau gimnazial.
Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire
În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi de specialitate în:

1. unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe, universităţilor, organelor de
specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice,
etc., dacă au absolvit studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.
2. sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al Programului de pregătire pentru
profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi
modulul II (30 credite) al Programului de pregătire pentru cariera didactică);
3. unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din servicii sociale, etc.
4. Judecătorii, Tribunale, Parchete, Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
5. administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală;
Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să
profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice,
Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri
juridici, Referenţi, Coordonatori de programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.
Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale,
care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație publică, Expert administrație publică, Consilier
armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă, Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate
în administrația publică, Consultant în administraţie publică, Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.
Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist local / comunitar, Asistent de
cabinet, Facilitator de dezvoltare comunitară, Administrator public, Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia
publică, Expert în administraţia publică, Inspector de specialitate în administraţia publică sau Secretar administrativ.
Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca: Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar,
Auditor intern, Controlor financiar, Administrator financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor
contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.
Absolvenţii programului de studii Finanţe şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul financiar-bancar, Economişti în
alte domenii decât cele financiar-bancare, Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi de valori şi cambişti (Brokeri
valori), Agenţi de asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie, Agenţi în activitatea financiară
şi comercială în alte domenii ale economiei naţionale, Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de vamă şi frontieră (Vameşi),
Inspectori de taxe şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări sociale.
Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Consultant în management,
Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager
general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere
socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului,
Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației
culturale, Manager achiziții etc.

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016 - 2017

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobată în

Aprobată în Şedinţa Senatului
Universităţii Spiru Haret din
data de 16 martie 2016

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017
Perioada
De la data

Activitatea

Până la data

Număr
săptămâni

SEMESTRUL I (studii universitare de licenţă/master)
Deschiderea noului an universitar

Luni 03.10.2016

-

Luni 03.10.2016

Vineri 23.12.2016

ACTIVITATE DIDACTICĂ

12 săptămâni

Luni 26.12.2016

Vineri 06.01.2017

Vacanţă de Crăciun şi Anul Nou

2 săptămâni

Luni 09.01.2017

Vineri 20.01.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2 săptămâni

Luni 23.01.2017

Duminică 12.02.2017

Sesiune de examene de iarnă (semestrul I)

3 săptămâni

Luni 13.02.2017

Vineri 17.02.2017

1 săptămână

Luni 13.02.2017

Vineri 17.02.2017

Vacanţă de iarnă
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (iarnă)

1 săptămână

SEMESTRUL II (studii universitare de licenţă/master)
Luni 20.02.2017

Vineri 14.04.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

8 săptămâni

Luni 17.04.2017

Vineri 21.04.2017

Vacanţă de Paşte

1 săptămână

Luni 24.04.2017

Vineri 02.06.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ

6 săptămâni

Luni 24.04.2017

Vineri 19.05.2017

4 săptămâni

Luni 22.05.2017

Duminica 11.06.2017

Luni 05.06.2017

Duminica 25.06.2017

ACTIVITATE DIDACTICĂ (pentru anii terminali)
Sesiune de examene de vară pentru anii
terminali (semestrul II)
Sesiune de examene de vară (semestrul II)

Luni 12.06.2017

Vineri 16.06.2017

Luni 19.06.2017

Vineri 23.06.2017

Luni 03.07.2017

Vineri 07.07.2017

Luni 26.06.2017

Vineri 01.09.2017

Luni 04.09.2017

Vineri 8.09.2017

Luni 11.09.2017

Vineri 15.09.2017

Luni 18.09.2017

Vineri 22.09.2017

Sesiune de examene restante pentru anii
terminali (semestrul I şi semestrul II;) Sesiune de
credite şi diferenţe pentru anii terminali
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (vară)
Vacanţă de vară

3 săptămâni
3 săptămâni
2 săptămâni
1 săptămână
2 luni

Sesiune de examene de toamnă (restanţe,
reexaminări, credite şi diferenţe) – pentru toţi anii

2 săptămâni

Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (toamnă)

1 săptămână

Notă:
• Această structură generală a anului universitar 2016-2017 va fi adaptată la specificul fiecărui domeniu de licenţă/master, în
limitele perioadelor definite mai sus, ţinându-se cont, în toate cazurile, de normele ARACIS privind desfăşurarea activităţilor didactice
şi a modului de organizare a practicii, inclusiv pregătirea privind elaborarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie în vederea
susţinerii (2 săptămâni).
• În zilele declarate sărbători legale nu se organizează activităţi didactice sau de examinare (Miercuri 30 noiembrie 2016, Joi 1
decembrie 2016, Duminică 25 decembrie 2016, Luni 26 decembrie 2016, Duminică 1 ianuarie 2017, Luni 2 ianuarie 2017, Duminică
16 aprilie 2017, Luni 17 aprilie 2017, Luni 1 mai 2017, Duminică 4 iunie 2017, Luni 5 iunie 2017, Marţi 15 august 2017)
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele stabilite în funcţie de specificul şi particularităţile acestora.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova
Domeniul de studii universitare de masterat : Contabilitate
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT: Contabilitate - Audit intern în sistemul public şi privat
Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)
Durata studiilor (nr. credite): 2 ani (120 credite)

Aprobat în şedinţa Senatului din data
Rector,

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2016 - 2018
Durata studiilor: 4 semestre
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denumirea disciplinei
Bazele auditului intern
Contabilitatea şi raportările specifice sistemului public
Finanţe corporative
Management comparat
Guvernanţă corporativă
Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară
Auditul sistemelor de managementul calităţii
Metodologia evaluării riscului în auditul intern
Elemente de drept
Politici financiare ale firmei
Standardele internaţionale de contabilitate IAS IFRS
Sisteme de management financiar şi control intern
Tehnologii informaţionale în activitatea de audit intern
Practică de specialitate
Conducerea afacerilor
Audit financiar
Auditul performanţei
Controlul extern în sistemul public şi privat
Activitate de cercetare-proiectare
Elaborarea şi definitivarea lucrării de disertaţie
TOTAL ore săptămână
TOTAL ORE
TOTAL puncte de credit
Examen de disertaţie

DECAN.............................

Sem. I
(14 săpt.)
C S L P
2 1
1 2
2 1
1 1
2 1

Sem. II
(14 săpt.)
C S L P

2
2
2
2

8

6

8
14

Sem. III
(14 săpt.)
C S L P

2
2
1
1

6
14

2
1
1
1

1
2
2

5

5

2

2
14

DIRECTOR DEPARTAMENT

Sem. IV
Număr de ore pe
Nr. puncte
Forma de
(14 săpt.)
disciplină (14 săpt.)
de credite
evaluare
ECTS
C S L P Total C S L
P
42 28 14 E1
7
42 14 28 E1
7
42 28 14 E1
5
28 14 14 E1
4
42 28 14 E1
7
56 28 28 E2
8
56 28 28 E2
8
42 28 14 E2
7
42 28 14 E2
7
42 28 14 E3
5
42 14 28 E3
7
42 14 28 E3
6
42 14 - 28 E3
7
2
28
- 28
CV3
5
2 1
36 24 12 E4
5
2 1
36 24 12 E4
6
2
1
36 24 - 12 E4
5
2 1
36 24 12 E4
6
2 24
- 24
CV4
4
- 60
CV4
4
2saptx5zilex6ore 60
2 8 3 1 2 816 390 274 40 112
14
120
10

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative,
Craiova
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

BAZELE AUDITULUI

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

DO

1
14
ore

20
40
69
2
2
133
175
7

C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și transpunerea lor
în practică
C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice

Competenţe profesionale

C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice, instituţii publice şi instituţii de credit
C2.5. Explicarea și aplicarea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar -contabil.
C2.6. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiar-contabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a
societăților de grup și a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entitățile
economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de
mediul extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe transversale

CT1

CT2

CT3



Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare
Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Bazele auditului intern are ca obiectiv principal aprofundarea
cunoştinţelor masteranzilor in activitatea de audit intern.
Prin parcurgerea cursului se urmăreşte:
 Cadrul profesional al auditului intern;
 Reglementarea si coordonarea auditului intern in sectorul public si
privat;
Asigurarea fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice si
metodologice ale auditului financiar, astfel încât să se obţină abilităţile pentru
realizarea unei misiuni de audit financiar.
7.2 Obiectivele specifice

Prin predarea disciplinei Bazele auditului se urmăreşte cunoaşterea
conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a

dobândirii de competenţe specifice cu privire la profesia de audit intern.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- Cunoaste si explicita practic conceptele de audit intern;
- Prezenta cadrul legislativ,normativ si procedural al auditului intern
- Prezenta activitatea auditorului intern.
Realiza o misiune de audit intern.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Cadrul profesional al auditului intern;
Capitolul 2.
Reglementarea si coordonarea auditului intern
Capitolul 3.
Consilierea sau consultanta in auditul intern
Capitolul 4.
Standardizarea auditului intern
Capitolul 5.
Planificarea auditului intern
Capitolul 6.
Analiza riscurilor pentru:
- elaborarea Planului de audit intern;
Capitolul 7.
Analiza riscurilor pentru:
- intocmirea Programului de audit intern
Capitolul 8.
Metodologia derularii misiunilor de audit intern
Capitolul 9.
Relatia auditului intern cu auditul extern
Capitolul 10.
Relatia auditului intern cu frauda
Capitolul 11.
Atestarea auditorilor

Capitolul 12.
Cooperarea pentru asigurarea functiei de audit intern

Capitolul13.
Conceptul de valoare adaugata in auditul intern

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

4 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. M. Ghita, E. Ghita, A.G. Manta, D. Voinea- Guvernanta corporativa si auditul intern, Editura Universitaria
Craiova,2011.
2. M. Ghita, i. Peres, M. Popescu, O. Bunget, I. Croitoru , Auditul public intern. Concept si metodologie Editura Mirton,
Timisoara, 2005
3. E. Ghita, M. Ghita – Audit si control, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,2007
4. Renard Jacques – Teoria si practica auditului intern, editia a IVa, traducere din limba franceza realizata de Ministerul
Finantelor Publice in cadrul unui proiect finantat PHARE, Bucuresti,2002
5. Griffits Phill – Risk Based Auditing, Gowwer Publishing Limited, England,2005

6.

E. Ghita si colab.- Ghid practic- Editia a-II-a revizuita - Misiune de audit intern privind managementul resurselor umane, Editura
Sitech,2011,Craiova,

*** Legea 672/2002 privind auditul public intern,MO nr.953/2002
*** Legea nr.133/2002 pentru aprobarea OUG nr.75/1999, republicata, privind activitatea de audit audit financiar, MO
nr.588/2003
*** Hotararea nr.88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, elaborate de CAFR, MO nr.416/2007
*** OMFP nr.423/2004 pentru modificarea si completarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern, aprobate prin OMFP nr.38/2003
*** OMFP nr.1702/2005 pentruaprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea acticvitatii de consiliere, MO
nr.675/2005
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Contextul aparitiei auditului intern , definirea conceptului de La fiecare seminar, se vor face 2 ore
audit intern
purta discuţii conform tematicii.
Caracteristicile auditului intewrn
1 ora
Tipologia auditului intern
1 ora
Cadrul legislativ,cadrul normativ, cadrul procedural
2 ore
Conceptele de asigurare si consultanta
1 ora
Standardele de audit intern
1 ora
Conceptul de planificare al auditului intern
2 ore
Analiza riscurilor pentru intocmirea planului de audit intern
1 ora
Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit
1 ora
intern
Metodologia derularii misiunilor de audit intern-studiu de
1 ora
caz
Atestarea auditorilor interni in Romania
1 ora
Bibliografie
1. E. Ghita si colab.- Ghid practic- Editia a-II-a revizuita - Misiune de audit intern privind managementul resurselor umane, Editura
Sitech,2011,Craiova,

*** Legea 672/2002 privind auditul public intern,MO nr.953/2002
*** Legea nr.133/2002 pentru aprobarea OUG nr.75/1999, republicata, privind activitatea de audit audit financiar, MO
nr.588/2003
*** Hotararea nr.88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern, elaborate de CAFR, MO nr.416/2007
*** OMFP nr.423/2004 pentru modificarea si completarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern, aprobate prin OMFP nr.38/2003
*** OMFP nr.1702/2005 pentruaprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea acticvitatii de consiliere, MO
nr.675/2005
*** HG nr.36/2004 a CAFR pentru asimilarea standardelor internationale de audit intern, Ed.2004,elaborate si publicate de
IIA inclusiv al Cadrului general al Standardelor de Audit Intern, MO nr.1245/23.12.2004
*** OUG 75/ 1999 privind activitatea de audit financiar ,republicata in MO nr.598/22.03.2003
*** OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzand si Standardele de management si control
intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, MO nr. 675/2005
*** www.ey.com –Evaluarea guvernantei corporative- Model de guvernanta eficace-Cadrul operational
*** Standardele de audit intern – Norme si modalitati practice de aplicare

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore
Evaluare periodică

1 0 %

Activitate seminar
%

Referat

%
3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative,
Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

CONTABILITATEA ŞI RAPORTĂRILE SPECIFICE SISTEMULUI PUBLIC

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

DO

2
28
ore
31
40
62
2
2
133
175
7

Competenţe profesionale

C1.Capacitatea de realizare a unor corelaţii interdisciplinare pentru transpunerea în practică a cunoştinţelor
economico-financiare
C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de fundamentare a deciziilor prin analiza
situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul, evaluarea și raportarea activităţilor entităţilor
economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit în cadrul entităţilor economice,
organizaţiilor publice şi instituţiilor financiar-bancare.

C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul
de studii
C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor
economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiar-contabile, la nivelul întreprinderilor
individuale, a societăților de grup și a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în
entitățile economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică
exercitată de mediul extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe
transversale

CT1 Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare
CT2 Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie

CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de
învățare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Contabilitatea şi raportările specifice sistemului public are ca obiectiv
principal îmbogăţirea cunoştinţelor masteranzilor îmbinând elemente din sfera
disciplinelor cu caracter informatic şi economic.
Prin conținutul și structura sa, cursul oferă accesul masteranzilor către
informația inteligibilă, credibilă și relevantă, informație degajată de situațiile financiare.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Contabilitatea şi raportările specifice sistemului
public se urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază teoretice și metodologice ale
contabilității financiare specifice sistemului public din România, ale cărei
reglementări sunt conforme cu directivele europene.
După parcurgerea acestui curs, masteranzii vor avea cunoștințe și abilități
privind:
- capacitatea de a utiliza metode informatice.
- capacitatea de a lucra în echipă
- preluarea unor informații obținute din literatura de specialitate și
confruntarea cu rezultatele experimentale, de laborator sau practice în formularea
unor argumente și decizii;
- posibilitatea transpunerii în practică a cunoștințelor teoretice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme

Metode de predare

1.Contabilitatea,
caracterizarea,
evaluarea și raportarea
elementelor din bilanțul contabil.
2.Contabilitatea și raportarea elementelor
din contul de rezultat patrimonial

Prelegere
cu
ajutorul 2 ore
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi  Suportul de curs în format electronic va putea fi
în dezbateri, prin supunerea accesat de către toți studenții prin contul personal
discuţiilor a unor studii de caz.
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de

Observaţii

e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Metode didactice utilizate în  Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
procesul
de
predare a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi indicate;
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive
(povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
3.Fluxurile de trezorerie – componenta a
2 ore
situațiilor financiare.
4.Întocmirea și raportarea contului de
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
execuţie a bugetului instituţiilor publice –
accesat de către toți studenții prin contul personal
venituri / cheltuieli
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
5.Întocmirea și raportarea contului de
2 ore
execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
din venituri proprii (de subordonare
accesat de către toți studenții prin contul personal
locală) –venituri/ cheltuieli
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
6.Întocmirea și raportarea contului de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
execuţie a bugetului local – venituri/
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
cheltuieli
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
7.Raportarea disponibilului din mijloace
2 ore
cu destinație specială
8.Raportarea contului de execuţie a
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
bugetului creditelor externe/ interne –
accesat de către toți studenții prin contul personal
cheltuieli
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;

 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

9.Contul de execuţie a
bugetului
fondurilor
externe
nerambursabilevenituri/ cheltuieli
10.Situaţia sumelor primite direct/ indirect
de la comisia europeană/alţi donatori şi a
plăţilor din FEN postaderare

11.Situația plăților efectuate cu titlul 56 “
proiecte cu finanțare cu fonduri
nerambursabile (FEN) postaderare”
Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65
"cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă"
12.Situaţia plăţilor efectuate din buget şi
nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
la finele perioadei
Raportarea plăților restante
13.Situația sumelor evidențiate in conturi
in afara bilanțului rezultate din operațiuni
ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidate.
14.Situaţia
activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice
din
administraţia centrală / locală
/
asigurările sociale( de stat,şomaj,
sănătate)

a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
[1].Luminiţa Ionescu, Elena Diaconu, Ion Şuiu - Contabilitate publică - Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
[2].Elena Diaconu, Carmen Florentina Neagoe, Ion Şuiu -Contabilitate publică în noul sistem contabil-Editura Sitech, Craiova,
2006.
[3].Galiceanu Mihaela, 2012, Contabilitate financiară de raportare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
[4]. Simionescu (Bușe) Silvia, Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura
Sitech.
[5].Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
[6].OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
[7].OMFP nr.2002 din 12.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/200
[8].OMFP nr.2021/ 17.12.2013- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005
[9].OMFP nr.556/ 15.04.2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014
[10].OMFP nr. 845/ 07. 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1.Contabilitatea,
caracterizarea, La fiecare seminar, se vor face 4 ore
evaluarea și raportarea elementelor din aplicaţii practice, conform
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
bilanțul contabil.
tematicii.
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
2.Contabilitatea și raportarea elementelor Studenţii vor lucra individual şi activităților de seminar și a referinţelor bibliografice

din contul de rezultat patrimonial
vor rezolva exerciţiile propuse
3.Fluxurile de trezorerie – componenta a la finalul temei de aplicaţie.
situațiilor financiare
4.Întocmirea și raportarea contului de
execuţie a bugetului instituţiilor publice –
venituri / cheltuieli
5.Întocmirea și raportarea contului de
execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii (de subordonare
locală) –venituri/ cheltuieli
6.Întocmirea și raportarea contului de
execuţie a bugetului local – venituri/
cheltuieli
7.Raportarea disponibilului din mijloace
cu destinație specială
8.Raportarea contului de execuţie a
bugetului creditelor externe/ interne –
cheltuieli
9.Contul de execuţie a
bugetului
fondurilor
externe
nerambursabilevenituri/ cheltuieli
10.Situaţia sumelor primite direct/ indirect
de la comisia europeană/alţi donatori şi a
plăţilor din FEN postaderare
11.Situația plăților efectuate cu titlul 56 “
proiecte cu finanțare cu fonduri
nerambursabile (FEN) postaderare”
Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65
"cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă"
12.Situaţia plăţilor efectuate din buget şi
nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
la finele perioadei
Raportarea plăților restante
13.Situația sumelor evidențiate in conturi
in afara bilanțului rezultate din operațiuni
ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidate.
14.Situaţia
activelor şi datoriilor
financiare ale instituţiilor publice
din
administraţia centrală / locală
/
asigurările sociale( de stat,şomaj,
sănătate)

indicate;
4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

4ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
[1].Luminiţa Ionescu, Elena Diaconu, Ion Şuiu - Contabilitate publică - Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
[2].Elena Diaconu, Carmen Florentina Neagoe, Ion Şuiu -Contabilitate publică în noul sistem contabil-Editura Sitech, Craiova,
2006.
[3].Galiceanu Mihaela, 2012, Contabilitate financiară de raportare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
[4]. Simionescu (Bușe) Silvia, Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura
Sitech.
[5].Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
[6].OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
[7].OMFP nr.2002 din 12.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/200

[8].OMFP nr.2021/ 17.12.2013- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005
[9].OMFP nr.556/ 15.04.2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014
[10].OMFP nr. 845/ 07. 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

1.1. Conținutul disciplinei și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar –
contabil întrucât permite studenților însușirea unor cunoștiințe și abilități practice în domeniul patrimoniului
entităților;
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezență
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen scris

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă



Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilității.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte Economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Auditul intern în sistemul public și privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Finanțe corporative
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




DA

1
14
ore
30
30
19
2
2
83
125
5

Finanțe, Microeconomie, Macroeconomie, Piețe de capital
Nu este cazul

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia;
Sală de seminar dotată cu tablă;

Competenţe profesionale

 Competenţă: C1. Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C1.1. Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru
înregistrarea operaţiunilor economice.
C1.2. Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei, precum şi a
factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare
C1.3. Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate.
C1.4. Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate
C1.5. Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei
 Competenţă: C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau
fiscale;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de
rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.2. Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de
rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare
întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.4. Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte
financiar-contabile și/sau fiscale;
C3.5. Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
 Competenţă: C4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C4.1. Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari;
C4.2. Explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;
C4.3. Aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari economico-financiari;
C4.4. Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari;
C4.5. Proiectarea structurii unei lucrari de analiza a poziţiei și performanței financiare a entității/organizației;

Competenţe
transversale





Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă;
Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare
și munca eficientă în cadrul echipei;
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare
pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Disciplina Finanțe corporative asigură însușirea metodelor și tehnicilor de
acțiune practică financiară pentru căutarea resurselor de capital și alocarea lor
eficientă. Cursul are ca obiectiv principal dobândirea de către masteranzi, de
cunoştinţe avansate în finanţe corporative, fiind structurat pe principalele acțiuni
ale practicii finaciare, acțiuni corelate pentru identificarea și urmărirea obiectivului
major respectiv maximizarea valorii întreprinderii. Analiza financiară evidențiază
performanțele întreprinderii în termeni de rentabilitate și risc, iar planificarea și
strategia financiară trasează posibilele traiectorii pentru creșterea valorii globale a
întreprinderii și îndeosebi a averii acționarilor.
7.2 Obiectivele specifice
 Prin predarea disciplinei FINANȚE CORPORATIVE se urmărește cunoaşterea de
către masteranzi a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor
de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: mediul
financiar și obiectivele finanțelor corporative; valoarea prezentă, costul de
oportunitate, dobânda reală și inflație; decizia de investiții într-un mediu cert, dar
și în mediu probabilistic; criteriul VAN; decizia de finanțare VANA și costul mediu
ponderat al capitalului; costurile capitalului atât pentru o companie îndatorată, cât
și pentru una neîndatorată; influența structurii capitalurilor asupra valorii
întreprinderilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Performanţa
întreprinderii
vs
Obiectivul major in Finanţe
1.1. Mediul financiar şi obiectul finanţelor
întreprinderii
1.2. Obiectivele unei analize financiare a
performanţelor întreprinderii

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
2. Valoarea prezentă, costul de discuţiilor a unor studii de caz.
oportunitate al capitalului, perpetuităţi,
Metode didactice utilizate în procesul de
anuităţi, dobânda reală şi inflaţia
2.1. Motivaţii privind folosirea criteriului predare (clasice/moderne)
Valorii Prezente Nete (VPN) faţă de alte Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
criterii
- de comunicare orală, expozitive
2.2. Luarea deciziilor de investiţii prin
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
regula Valorii Prezente Nete (VPN)
conversative (conversaţia euristică,
2.3. Costul de oportunitate al capitalului și discuţia colectivă, problematizarea);
structura capitalului
- de comunicare scrisă (lucrul cu
2.4. Perpetuităţi, anuităţi, dobânda reală manualul), lectura explicativă, lectura
şi inflaţia.
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
3. Decizia de investiţii în mediu cert
nedirijată:
3.1. Valoarea Actuală Netă (VAN),
3.2. RIR şi alte criterii de selecţie a - metode de observare directă
(observarea sistematică şi independentă,
investiţiilor.
experimentul, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
4. Aprofundarea criteriului VAN al - metode de învăţare prin acţiune simulată
(folosirea simulatoarelor, a jocurilor
unei investiţii
didactice).
4.1. Cheltuielile iniţiale de investiţii,
4.2. Cash-flow-urile disponibile
4.3. Valoarea reziduală,
4.4. Durata de exploatare şi rata de
actualizare

Observaţii
2 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

5. Decizia de investiţii în mediu
probabilistic
5.1. Analiza de sensitivitate;
5.2. Pragul de rentabilitate pentru VAN =
0;
5.3. Simularea Monte-Carlo;
5.4. Arborele de decizie şi opţiunile
reale.

6. Decizia de finanţare. VANA şi Costul
mediu ponderat al capitalului
6.1. Valoarea actuală netă ajustată şi
costul capitalului ajustat
6.1.1. Valoarea actuală netă ajustată
şi modul de finanţare
6.1.2. VANA şi autofinanţarea
6.1.3. VANA şi creşterea capitalului
6.1.4. VANA şi îndatorarea
6.2. Costul mediu ponderat al capitalului

4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

7. Costul capitalurilor la întreprinderea
4 ore
neîndatorată versus îndatorată
7.1. Întreprinderi neîndatorate (U) și cu
 Sportul de curs în format electronic va
investiții de menținere a capacității
putea fi accesat de către toți masteranzii
productive (g = 0)
prin contul personal la debutul activităţii
7.2. Întreprinderi îndatorate (L) și cu
prin intermediul Platformei de e-Learning
investiții de menținere a capacității
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
productive (g = 0)
parcurgerea prealabilă a suportului de
7.3. Întreprinderi neîndatorate (U) și cu
curs pentru a putea interacţiona în timpul
investiții noi (g > 0)
predării și a referinţelor bibliografice
7.4. Întreprinderi îndatorate (L) și cu
indicate;
investiții noi (g > 0)
8. Influenţa structurii capitalurilor
2 ore
asupra valorii întreprinderii
8.1. Costul capitalurilor proprii
 Sportul de curs în format electronic va
8.2. Costul îndatorării
putea fi accesat de către toți masteranzii
8.3. Costul mediu ponderat al capitalului
prin contul personal la debutul activităţii
8.4. Dezvoltări ale teoriei lui Modiglianiprin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
Miller
 Se
recomandă
masteranzilor
8.5. Valoarea actuală netă ajustată şi
parcurgerea prealabilă a suportului de
costul capitalului ajustat
curs pentru a putea interacţiona în timpul
8.6. Evaluarea întreprinderii
predării și a referinţelor bibliografice
8.7. Analiza financiară şi evaluarea
indicate;
întreprinderilor
Bibliografie
[1] Constantinescu, Mădălina, (2013), Finanțe corporative, Note de curs.
[2] Brezeanu Petre, (2009), Finanțe corporative, Vol. I și II, Editura C.H. Beck, Bucureşti.
[3] Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, (2012), Finanțe corporative cu Excel Editura Economică, București.
[4] Predescu, Iuliana; Toader, Aurelia Stela, (2010), Finanțe corporative, Editura Universitară, București.
[5] Ross Stephen A., Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
[6] Brealey Richard A., Myers Stewart C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.

8.2 Seminar/laborator
1. Performanţa întreprinderii vs Obiectivul
major in Finanţe

Metode de predare

2. Valoarea prezentă, costul de
oportunitate al capitalului, perpetuităţi,
anuităţi, dobânda reală şi inflaţia

3. Decizia de investiţii în mediu cert
4. Aprofundarea criteriului VAN al unei
investiţii

5. Decizia de investiţii în mediu La fiecare seminar, se vor face aplicaţii
practice, conform tematicii.
probabilistic
Masteranzii vor lucra individual şi vor
rezolva exerciţiile propuse la finalul temei
de aplicaţie.
6. Decizia de finanţare. VANA şi Costul
mediu ponderat al capitalului

7. Costul capitalurilor la întreprinderea
neîndatorată versus îndatorată

8. Influenţa structurii capitalurilor asupra
valorii întreprinderii

Observaţii
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
[7] Constantinescu, Mădălina, (2013), Finanțe corporative, Note de curs.
[8] Brezeanu Petre, (2009), Finanțe corporative, Vol. I și II, Editura C.H. Beck, Bucureşti.
[9] Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, (2012), Finanțe corporative cu Excel Editura Economică, București.
[10] Predescu, Iuliana; Toader, Aurelia Stela, (2010), Finanțe corporative, Editura Universitară, București.
[11] Ross Stephen A., Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
[12] Brealey Richard A., Myers Stewart C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării
domeniului;
 Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în
cadrul simpozioanelor științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru
analiză și predare.
 Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare la ore

1

0

%

Evaluare periodică

Activitate seminar
%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative,
Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Masterat

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii

Contabilitate - Audit intern in sistemul public
si privat

1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

MANAGEMENT COMPARAT

I

2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de
evaluare

E6

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DA

1
14
ore
20
30
18
2
2
72
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Parcurgerea disciplinelor de management din semestrele anterioare
4.2 de competenţe
 Cunoaşterea principiilor şi conceptelor manageriale fundamentale
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie , computer şi conexiune la Internet



Sală de seminar dotată cu tablă

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1- Capacitatea de realizare a unor corelaţii interdisciplinare pentru transpunerea în practică a cunoştinţelor
economico-financiare
C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de fundamentare a deciziilor prin analiza
situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul, evaluarea și raportarea activităţilor entităţilor
economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit în cadrul entităţilor economice,
organizaţiilor publice şi instituţiilor financiar-bancare.

Competenţe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare


7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Prin studierea de către cursanţi a disciplinei “Management comparat” se oferă
posibilitatea de a accede la cunoaşterea conceptelor, principiilor şi a tehnicilor
fundamentale ale acestei discipline, precum şi dezvoltarea unor abilităţi
indispensabile practicii manageriale legate de acest domeniu.
Parcurgerea acestei discipline are ca scop studiul comparativ al realităţilor din
diferite ţări şi zone ale lumii, lărgirea orizontului managerilor, dezvoltarea potenţialul
lor de evaluare şi receptare a diversităţii economice şi de altă natură în plan
internaţional, reprezentând condiţii esenţiale în contextul actual
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea elementelor teoretico-metodologice ale managementului comparat
• capacitatea de a face comparaţii între sisteme de management;
• înţelegerea importanţei managementului comparat;
• identificarea asemănărilor şi diferenţelor culturale, precum şi a asemănărilor şi
diferenţelor socio-politice între contexte
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Elemente introductive în managementul comparat. Conceptul de
management comparat. Scurt istoric al managementului comparat.
Obiectivele şi dimensiunile managementului comparat.
2. Elemente introductive în managementul comparat. Rolul şi esenţa
managementului comparat. Dificultăţi întâmpinate pe parcursul derulării
proceselor de transfer de know-how managerial. Reguli de luat în
considerare în efectuarea transferului de de know-how managerial
3. Şcoli şi modele de management comparat. Şcoli de management
comparat. Modele de management comparat.
4. Metodologia managementului comparat. Particularităţi ale
cercetătorilor de management comparat. Etapele studiului de
management comparat. Tipuri de studii de management comparat şi de
întreprinderi supuse investigaţiilor de management
5. Managementul economiei româneşti. Necesitatea restructurării şi
reconstrucţiei economiei naţionale. Regiile autonome şi societăţile
comerciale, principalii agenţi economici în economia românească.
Conducerea societăţilor comerciale. Delimitarea atribuţiilor şi
competenţelor manageriale. Reuniuni manageriale
6. Managementul Uniunii Europene. Constituirea şi evoluţia U.E. Cultura
Europei-complex de similarităţi şi diferenţe ale culturilor naţionale.
Viziunea comparativă a managementului în Germania, Franţa, Marea
Britanie. Managementul participativ şi adoptarea deciziilor. Motivarea
personalului. Managerii şi stilul de conducere. Necesitatea şi definirea
Euromanagementului. Euromanagerii.
7. Managementul S.U.A. Caracteristici contextuale ale managementului
S.U.A. Trăsăturile managementului întreprinderilor nord americane.
Structurile organizatorice ale firmelor nord americane. Integrarea
elementelor informaţional-decizionale. Managerul general-principalul
agent al schimbărilor. Managementul resurselor umane. Veniturile
managerilor nord americani. Relaţiile managementului cu sindicatele în
SUA. Încadrarea managementului SUA în abordarea
cuatrodimensională a lui Hofstede.

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);

Observaţii
1 oră

1 oră
1 oră
2 ore

1 oră

1 oră

2 ore

8. Managementul „Asiaticilor explozivi”. Cei mai buni din ultimele
decenii. Managementul japonez.
9. Managementul „Asiaticilor explozivi. Dragonii mari şi mici în lupta
pentru supremaţie. Managementul Chinei în tranziţie. Zece principii ale
puterii şi succesului ţărilor asiatice.
10. Managementul ţărilor arabe în viziune culturală. Caracteristici
culturale. Comunicarea şi negocierea în lumea arabă.
11. America Latină. Prezentare generală. Sistem de management.
Caracteristici culturale.
12. Particularităţi comportamentale şi tendinţe în management. Reguli
de comportament în contactele interumane aparţinând diferitelor ţări.
Protocol şi etichetă în afacerile internaţionale. Femeia în afacerile
internaţionale. Tendinţe în management pe plan mondial.

- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

1 oră

Bibliografie
[1] Hobeanu T., Negulescu, M.C., Hobeanu L., Management comparat, Editura Sitech, Craiova, 2008
[2] Galiceanu Mihaela, Management în turism, Editura Sitech, Craiova, 2004
[3] Grecu Gh., Management comparat- Noţiuni teoretice. Grile de autoevaluare, Editura ExPonto, Constanţa, 2011
[4] Burduş E., Management comparat internaţional, Editura Economică, 2006
[5] Nicolescu O., Management comparat, Editura Economică, 2004
[6] Nicolescu O.,Studii de caz în managementul autohton şi internaţional (coordonator), Editura Universitara, Bucureşti, 2009
[7] Nicolescu O., Nicolescu C., Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii şi management comparat – 232 teste grila, Editura
Olimp, Bucureşti, 2008
[8] Nicolescu O., Management comparat - UE, Japonia şi SUA, Ediţia a III-a, Ed. Economică, 2006
[9] Nicolescu O., Pleşoianu G., Poor J., (coord.), Abordare nouă de tip holistic a managementului resurselor umane în organizaţii,
Managementul resurselor umane internaţionale în ţările în tranziţie şi dezvoltate din Europa, Ed. Olimp, 2006
[10] Nicolescu O., Management comparat, Ediţia a II-a, 448p, Editura Economică, 2001
[11] Istocescu, A., Management comparat internaţional, Bucureşti, Editura ASE, 2005
8.2 Seminar/laborator
Metode de seminarizare Observaţii
1. Seminar introductiv în conceptul de management comparat. Scurt
1 oră
istoric al managementului comparat. Obiectivele şi dimensiunile
managementului comparat.
2. Rolul şi esenţa managementului comparat. Dificultăţi întâmpinate pe
parcursul derulării proceselor de transfer de know-how managerial.
1 oră
Reguli de luat în considerare în efectuarea transferului de de knowhow managerial
3. Şcoli de management comparat. Modele de management comparat.
1 oră
Exemple.
4. Particularităţi ale cercetătorilor de management comparat. Etapele
studiului de management comparat. Tipuri de studii de management
2 ore
comparat şi de întreprinderi supuse investigaţiilor de management.
La fiecare seminar, se vor
5. Necesitatea restructurării şi reconstrucţiei economiei româneşti. Regiile
face aplicaţii practice,
autonome şi societăţile comerciale, principalii agenţi economici în
conform tematicii.
economia românească. Conducerea societăţilor comerciale.
1 oră
Studenţii vor lucra
Delimitarea atribuţiilor şi competenţelor manageriale. Reuniuni
individual şi vor rezolva
manageriale.
exerciţiile propuse la finalul
6. Managementul Uniunii Europene. Viziunea comparativă a
temei de aplicaţie.
managementului în Germania, Franţa, Marea Britanie. Managementul
participativ şi adoptarea deciziilor. Motivarea personalului. Managerii şi
1 oră
stilul de conducere. Necesitatea şi definirea Euromanagementului.
Euromanagerii. Studiu de caz.
7. Managementul S.U.A. - caracteristici contextuale Trăsăturile
managementului întreprinderilor nord americane. Structurile
organizatorice ale firmelor nord americane. Veniturile managerilor nord
2 ore
americani. Relaţiile managementului cu sindicatele în SUA. Încadrarea
managementului SUA în abordarea cuatrodimensională a lui Hofstede.
Studiu de caz
8. Managementul japonez. Studiu de caz
1 oră
9. Managementul ţărilor arabe în viziune culturală. Exemple
1 oră
10. America Latină - prezentare generală. Sistem de management.
1 oră

Caracteristici culturale. Exemple
11. Studiu de caz privind particularităţile comportamentale şi tendinţele în
management.
Bibliografie
[1] Hobeanu T., Negulescu, M.C., Hobeanu L., Management comparat, Editura Sitech, Craiova, 2008
[2] Galiceanu Mihaela, Management în turism, Editura Sitech, Craiova, 2004
[3] Burduş E., Management comparat internaţional, Editura Economică, 2006
[4] Nicolescu O., Management comparat - UE, Japonia şi SUA, Ediţia a III-a, Ed. Economică, 2006
[5] Istocescu, A., Management comparat internaţional, Bucureşti, Editura ASE, 2005

2 oră

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după
cum urmează:
- Analist investiţii; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.); Planificator/specialist plan sinteze; Specialist
îmbunătăţire procese; Referent de specialitate; Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului;
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; Consilier afaceri europene; Expert contractare activităţi
investiţionale Consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale; Asistent de cercetare
economist în management; Cercetător economist în relaţii economice internaţionale; Asistent de cercetare economist în
relaţii economice internaţionale.
Se urmăreşte de asemenea invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea
de prelegeri în cadrul simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut
pentru analiză şi predare, precum şi discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

GUVERNANTA CORPORATIVA

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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




DO

1
14
ore

25
40
64
2
2
133
175
7

Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiar-contabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a
societăților de grup și a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entitățile
economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de
mediul extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe transversale

CT1

CT2

CT3



Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare
Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Audit financiar are ca obiectiv principal familiarizarea masteranzilor cu
formele de audit financiar, cadrul legislativ şi normativ cât şi cu organismele în prin
care se organizează şi exercită auditul financiar la instituţiile publice şi private.
Scopul cursului constă în asigurarea pregătirii, respectiv însuşirea de către
masteranzi a metodologiei de exercitare a formelor de audit financiar la instituţiile
publice şi private prin cursuri metodologice, precum şi prin seminarii cu caracter
preponderent operaţional (lucrări aplicative, studii de caz).
Asigurarea fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice si
metodologice ale auditului financiar, astfel încât să se obţină abilităţile pentru
realizarea unei misiuni de audit financiar.
7.2 Obiectivele specifice

Cursul prezintă instrumentele și procedurile recomandate de standardele
internaționale și naționale pentru realizarea auditului. Procedurile se referă la
relațiile auditorului cu entitatea auditată, la organizarea, conducerea și realizarea
auditului, la controlul calității auditului.
Procedurile profesionale de audit oferă instrumente specifice pentru
cunoașterea preliminară a entității auditate, organizarea și planificarea misiunii de
audit, întocmirea și folosirea documentele de lucru, culegerea și prelucrarea
probelor, realizarea obiectivelor planului de audit, examinarea situațiilor financiare,
analiza evenimentelor ulterioare, continuitatea activității, emiterea opiniei de audit.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Conceptul de guvernanta corporativa;
Capitolul 2.
Codul combinat
Capitolul 3.
Legea Sarbanes –Oxley , ca urmare a scandaluriulor
financiare din SUA
Capitolul 4.
Principiile Guvernantei corporative elaborate de OECD
Capitolul 5.
Codurile de buna practica

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

Capitolul 6.
Modele de guvernanta corporativa
Capitolul 7.
Modelul american COSO(Comitetul de Sponzorizare a
organizatiilor
Capitolul 8.
Modelul canadian CoCo(Criterii privind Comitetul de
Control)
Capitolul 9.
Comparatie intre documentele Modelului COSO si cele ale
modelului CoCo
Capitolul 10.
Controlul intern

Capitolul 11.
Implementarea controlului intern

Capitolul 12.
Controlul intern al functiilor/activitatilor

Aprecierea coerentei implementarii

(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

2 ore
4 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. M. Ghita, E. Ghita, A.G. Manta, D. Voinea- Guvernanta corporativa si auditul intern, Editura Universitaria Craiova,2011.
2. M. Ghita, i. Peres, M. Popescu, O. Bunget, I. Croitoru ,Auditul public intern. Concept si metodologie Editura Mirton,
Timisoara, 2005
3. E. Ghita, M. Ghita – Audit si control, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,2007
4. Renard Jacques – Teoria si practica auditului intern, editia a IVa, traducere din limba franceza realizata de Ministerul
Finantelor Publice in cadrul unui proiect finantat PHARE, Bucuresti,2002
5. Griffits Phill – Risk Based Auditing, Gowwer Publishing Limited, England,2005
6. E. Ghita si colab.- Ghid practic- Editia a-II-a revizuita - Misiune de audit intern privind managementul resurselor umane, Editura
Sitech,2011,Craiova,

7. Anson Mark, Corporate Governance Ratings: Come of Age, IGGN Conference, Amsterdam,2003
8. K.H. Spencer Picket, The internal auditing at Work, Apractical guide to every dai Challenges, Wiley, John $ Song,

Inc.2004
*** Principles of Corporate Governance,Editie revizuita,OECD,2004
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Clarificari conceptuale si evolutia conceptului
La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
1.Clarificari conceptuale
1 ora
2. Evolutia conceptului
1 ora
3.Principiile functionarii guvernantei
2 ore
4. Impactul produs de esecurile guvernantei corporative
1 ora
5.Codurile de buna practica
1 ora
6. Codul CADBURY, structurat pe 19 recomandari
2 ore
principale
7. Codul COMBINAT- Companiile
1 ora
8. Principiile globale ale guvernantei corporative elaborate
1 ora
de OECD
9. Modelul clasic al
responsabilitatilor guvernantei
1 ora
corporative
10. Masurare nivelului guvernantei corporative
1 ora
Bibliografie
1. M. Ghita, E. Ghita, A.G. Manta, D. Voinea- Guvernanta corporativa si auditul intern, Editura Universitaria Craiova,2011.
2. M. Ghita, i. Peres, M. Popescu, O. Bunget, I. Croitoru ,Auditul public intern. Concept si metodologie Editura Mirton,

Timisoara, 2005
E. Ghita, M. Ghita – Audit si control, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,2007
3.
4. Renard Jacques – Teoria si practica auditului intern, editia a IVa, traducere din limba franceza realizata de Ministerul
Finantelor Publice in cadrul unui proiect finantat PHARE, Bucuresti,2002
*** Principles of Corporate Governance,Editie revizuita,OECD,2004
*** HG nr.36/2004 a CAFR pentru asimilarea standardelor internationale de audit intern, Ed.2004,elaborate si publicate de IIA
inclusiv al Cadrului general al Standardelor de Audit Intern, MO nr.1245/23.12.2004
*** OUG 75/ 1999 privind activitatea de audit financiar ,republicata in MO nr.598/22.03.2003
*** OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzand si Standardele de management si control intern la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, MO nr. 675/2005
*** www.ey.com –Evaluarea guvernantei corporative- Model de guvernanta eficace-Cadrul operational
*** Standardele de audit intern – Norme si modalitati practice de aplicare
2130- guvernanta entitatii
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte economice

Finante
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară
2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
6

DA

2
28
ore
32
18
38
3
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de contabilitate financiară
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul contabilităţii în context naţional
 Aplicarea cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii
 Crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul contabilităţii în vederea susţinerii
procesului de fundamentare a deciziilor
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Analiza comparativă şi evaluarea critică a conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene şi IFRS
 Dezvoltarea unor aptitudini bazate pe utilizarea raţionamentului profesional în procesul de fundamentare a opţiunilor contabile
în vederea aplicării celor mai adecvate tratamente contabile conforme cu IFRS
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază privind elaborarea şi dezvoltarea strategiilor şi politicilor contabile ale
entităţilor economice
 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru elaborarea şi dezvoltarea strategiilor şi politicilor
contabile ale entităţilor economice

Competenţe
transversale




Fundamentarea şi asumarea de strategii economice, în condiţii de responsabilitate şi autonomie
Dezvoltarea capacităţii de analiză şi raportare a situaţiei financiar-contabile a entităţii economice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Analiza comparativă a principalelor probleme de natură contabilă, din perspectiva
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

reglementărilor naţionale, precum şi în contextul aplicării standardelor internaţionale.
Identificarea elementelor comune şi deosebirilor existente între tratamentele contabile
specifice reglementărilor naţionale, pe de o parte, şi IFRS, pe de altă parte.
Însuşirea de către masteranzi a problematicii specifice celor mai reprezentative standarde
internaţionale, având ca reper (element de comparaţie) tratamentele contabile conforme cu
directivele europene. Furnizarea unui suport informaţional pentru utilizarea raţionamentului
profesional la rezolvarea problemelor de natură contabilă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Tema nr.1
Sistemul contabil românesc în context European şi internaţional
Tema nr.2
Recunoaşterea şi evaluarea structurilor situaţiilor financiare individuale
Tema nr.3
Criterii de recunoaştere şi evaluare a activelor în situaţiile financiare:
- active imobilizate necorporale
- active imobilizate corporale
- stocuri
- trezorerie
Tema nr.4
Criterii de recunoaştere şi evaluare a pasivelor în situaţiile financiare
- capitaluri
- terţi
Tema nr.5
Criterii de recunoaştere şi evaluare a cheltuielilor şi veniturilor
Tema nr.6
Particularităţi privind evaluarea şi recunoaşterea structurilor patrimoniale
în situaţiile financiare consolidate
Tema nr.7
Măsurarea performanţelor întreprinderii: dimensiuni ale analizei situaţiei
financiare întocmite şi prezentate de agenţii economici conform noilor
reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a
Comunităţii Economice Europene
TOTAL

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);

Observaţii
2
6
6

2

4
6

2

28

Bibliografie
1. Feleagă L, Feleagă N. – Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională, vol. 1, Editura Economică, Bucureşti, 2011.
2. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 1-2, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010.
3. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.
4. Hennie Van Greuning – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Ghid practic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007.
5. Iacob, C – Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară, Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic, gratuit)
6. Iacob, C – Contabilitate consolidată, Editura Universitaria, Craiova, 2011
7. Ristea M. (coordonator) – Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura universitară, Bucureşti, 2009.
8. Ristea M., Dumitru C.G. – Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
9. IASB – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
10. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,
Monitorul Oficial nr.766 bis / 2009.
11. OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Monitorul Oficial nr.
687/2012.

8.2 Seminar/laborator
Conţinutul şi caractersiticile componentelor situaţiilor
financiare individuale (Bilanţul contabil şi poziţia financiară a
întreprinderii; Contul de profit şi pierderi şi performanţele
întreprinderii)
Aspecte generale privind grupurile de societăţi şi consolidarea
conturilor
Metode şi tehnici de consolidare a conturilor
Recunoaşterea impozitelor amânate
Retratările de omogenizare a activelor şi provizioanelor pentru
riscuri şi cheltuieli reflectate în situaţiile financiare
Conversia conturilor societăţilor străine
Ajustarea conturilor reciproce între societăţi şi eliminarea
operaţiilor interne grupului
Eliminarea titlurilor de participare şi distribuirea capitalului
propriu
Evaluarea titlurilor de participare în condiţiile modificării
statutului juridic al societăţii şi contabilizarea acestora
Modificarea statutului juridica al societăţii prin intermediul
fuziunilor, divizărilor şi lichidărilor
Contabilitatea creativă între imaginea fidelă şi frauda fiscală
Total

Metode de predare

Observaţii
2 ore

La fiecare seminar, se vor face
purta discuţii conform tematicii şi
se vor susţine referate în cadrul
tematicii dezbătute

2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
28

Bibliografie
1. Feleagă L, Feleagă N. – Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională, vol. 1, Editura Economică, Bucureşti,
2011.
2. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 1-2, Editura CECCAR, Bucureşti,
2010.
3. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucureşti,
2008.
4. Hennie Van Greuning – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Ghid practic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007.
5. Iacob, C – Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară, Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic, gratuit)
6. Iacob, C – Contabilitate consolidată, Editura Universitaria, Craiova, 2011
7. Ristea M. (coordonator) – Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura universitară, Bucureşti, 2009.
8. Ristea M., Dumitru C.G. – Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
9. IASB – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
10. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,
Monitorul Oficial nr.766 bis / 2009.
11. OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
Monitorul Oficial nr. 687/2012.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei a fost structurat pornind de la experienţa generată de stagiile de practică realizate în anii anteriori de către
studenţi la nivelul unor entităţi economice. La discuţiile legate de stabilirea conţinutul formativ al disciplinei au participat specialişti
practicieni în domeniul contabilităţii, urmărindu-se identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

1

0

%

Referat

2

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit Intern în Sistemul Public şi Privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Auditul sistemelor de management al calităţii
2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs

2
28

E 2.7 Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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

DO

2
28
ore
50
50
30
2
2
10
144
200
8

- Cunoştinţe de contabilitate, control, audit.
- Cunoştinţe de comportament în echipă
- Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie şi laborator de contabilitate
informatizată
- Sală de seminar dotată cu internet şi videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1
Capacitatea de realizare a unor corelaţii
interdisciplinare pentru transpunerea în
practică a cunoştinţelor economicofinanciare

C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere
managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional
contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de
fundamentare a deciziilor prin analiza situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul,
evaluarea şi raportarea activităţilor entităţilor economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor

de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate
şi audit în cadrul entităţilor economice, organizaţiilor publice şi instituţiilor financiarbancare.
Competenţe transversale

CT1



Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini
complexe, interdisciplinare



Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Auditul sistemelor de management al calităţii are ca obiectiv general:
• evaluarea conformităţii proceselor şi rezultatelor acestor procese (produse,
servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
• evaluarea conformităţii unor elemente ale sistemului calităţii, sau a sistemului
în ansamblu, cu cerinţele specificate;
• evaluarea eficacităţii sistemului calităţii întreprinderii privind realizarea
obiectivelor stabilite;
• identificarea punctelor critice, surse ale deficienţelor, în desfăşurarea
activităţilor din întreprindere;
• iniţierea măsurilor corective şi de îmbunătăţire necesare, privind procesele şi
rezultatele acestor procese (produse, servicii);
• urmărirea aplicării măsurilor corective şi de îmbunătăţire stabilite.
Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate acţiunile de
îmbunătăţire a calităţii proceselor, produselor şi a sistemului calităţii
întreprinderii. În măsura în care aceste audituri sunt corect planificate şi
programate, ţinând seama de natura şi importanţa activităţilor şi sunt efectuate
de auditori calificaţi, se poate ajunge la micşorarea continuă a abaterilor şi
implicit la creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor.
Prin predarea disciplinei Auditul sistemelor de management al calităţii se
urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a
termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la
desfăşurarea misiunilor de audit, în planificarea şi realizarea auditurilor interne în
scopul verificării eficacităţii şi eficienţei sistemului de management al calităţii şi a
altor sisteme de management reglementate de standardele familiei ISO.
La finalizarea cursului, masteranzii vor fi capabili să procedeze la:
- Efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dacă produsele în curs de
fabricaţie, sau cele noi, corespund cerinţelor specificate (în standarde sau în alte
documente normative) şi pentru a evalua în ce măsură procesele sunt ţinute sub
control.
- Evaluarea sistemului calităţii întreprinderii, în raport cu un anumit standard sau
pentru a verifica dacă acest sistem este implementat şi satisface în mod constant
cerinţele prestabilite.
- Identificarea punctelor critice, în vederea reducerii costurilor referitoare la
calitate, ca şi supravegherea aplicării măsurilor corective stabilite.

8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme
Cursul 1.
Concepte de bază în auditul
calităţii. Sisteme de management
destinate pentru a demonstra
conformitatea cu anumite cerinţe,
reglementate de standardele ISO.
Principii de bază.

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul
va fi interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de

Observaţii
2 ore
- Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de către
toți studenții prin contul personal la
debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard

cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul),
lectura explicativă, lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Cursul 2.
- idem
Principii de auditare.
Comportamentul etic. Codul
deontologic al auditorului.
Cerinţele de confidenţialitate.
Prezentarea corectă a
constatărilor auditului şi a
obstacolelor întâlnite pe parcursul
auditului.
Cursul 3.
- idem
Cerinţele privind responsabilitatea
profesională a auditorului.
Independenţa şi imparţialitatea.
Utilizarea dovezilor.
Cursul 4.
- idem
Conducerea unui program de
audit. Fluxul de proces al unui
program de audit. Obiectivele şi
amploarea unui program de audit.
Cursul 5.
- idem
Responsabilităţi, resurse şi
proceduri. Activităţile principale
din cadrul auditului.
Cursul 6.
- idem
Implementarea programului de
audit. Înregistrări ale programului
de audit.
Cursul 7.
- idem
Monitorizarea şi analizarea
programului de audit. Iniţierea
auditului. Desemnarea
conducătorului echipei de audit.
Definirea obiectivelor, domeniului
şi a criteriilor auditului.
Determinarea fezabilităţii
auditului.
Cursul 8.
Selectarea echipei de audit.
- idem
Recomandări pentru excluderea
conflictelor de interese în
procesul auditului. Stabilirea
contactului iniţial cu auditatul.
Efectuarea analizei documentelor.
Pregătirea auditului la faţa locului.
Cursul 9.
Pregătirea planului de audit.
Alocarea activităţilor în cadrul
echipei de audit. Pregătirea

Academic Suite;
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a
referinţelor bibliografice indicate.

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

documentelor de lucru. Efectuarea
auditului la faţa locului.
Cursul 10.
Desfăşurarea şedinţei de
deschidere. Comunicarea pe
parcursul auditului. Rolul şi
responsabilităţile ghizilor şi
observatorilor. Rolul
conducătorului echipei de audit.
Rolul auditorului.
Cursul 11.
Colectarea şi verificarea
informaţiilor. Generarea
constatărilor auditului. Pregătirea
concluziilor auditului.
Desfăşurarea şedinţei de
închidere. Pregătirea raportului de
audit. Aprobarea şi difuzarea
raportului de audit. Finalizarea
auditului. Urmărirea rezultatelor
auditului.

- idem
- idem
4ore

- idem

Cursul 12.
Competenţa şi evaluarea
auditorilor. Aptitudini personale.
Cunoştinţe şi însuşiri. Studii,
experienţă profesională, instruire
ca auditor şi experianţă de audit.

Cursul 13.
Cerinţe faţă de organizaţiile
certificate înaintate de către
organismele de certificare.
Bibliografie:

- idem

- Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de către
toți studenții prin contul personal la
debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard
Academic Suite;
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a
referinţelor bibliografice indicate;
2 ore
- Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de către
toți studenții prin contul personal la
debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard
Academic Suite;
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a
referinţelor bibliografice indicate;

- idem
- idem

1. Auditul sistemelor de management al calităţii, Suport decurs, pe www: spiruharet.ro / Facultăţi / Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova, Biblioteca Virtuală / Master, anul I.
2. Olaru Marieta. Managementul calităţii. Bucureşti, 2008.
3. ISO 19011:2003 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului".
4. ISO 9001:2000 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe".
5. ISO 14001:2004 "Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare".
6. OHSAS 18001:2004 "Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţie".
7. ISO 22000: 2005 (HACCP) "Sistem de management al siguranţei alimentelor".
8. ISO 27001: 2005 "Sistem de management al securităţii informaţiei".
Seminar
Metode de predare
Observaţii
2 ore
Concepte de bază în auditul calităţii.
Prelegere cu ajutorul
Sisteme de management destinate
videoproiectorului. Cursul va fi
pentru a demonstra conformitatea cu
interactiv, studenţii fiind atraşi în
anumite cerinţe, reglementate de
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
standardele ISO. Principii de bază
unor studii de caz.
Comportamentul
etic.
Codul
2 ore
Metode didactice utilizate în procesul
deontologic al auditorului. Cerinţele
de predare (clasice/moderne)
de confidenţialitate. Prezentarea

corectă a constatărilor auditului şi a
obstacolelor întâlnite pe parcursul
auditului
Cerinţele privind responsabilitatea
profesională
a
auditorului.
Independenţa şi imparţialitatea.
Utilizarea dovezilor
Conducerea unui program de audit.
Fluxul de proces al unui program de
audit. Obiectivele şi amploarea unui
program de audit.
Responsabilităţi,
resurse
şi
proceduri. Activităţile principale din
cadrul auditului
Implementarea programului de audit.
Înregistrări ale programului de audit
Monitorizarea
şi
analizarea
programului de audit. Iniţierea
auditului.
Desemnarea
conducătorului echipei de audit.
Definirea obiectivelor, domeniului şi
a criteriilor auditului. Determinarea
fezabilităţii auditului

Selectarea
echipei
de
audit.
Recomandări pentru excluderea
conflictelor de interese în procesul
auditului. Stabilirea contactului iniţial
cu auditatul. Efectuarea analizei
documentelor. Pregătirea auditului la
faţa locului.
Pregătirea planului de audit. Alocarea
activităţilor în cadrul echipei de audit.
Pregătirea documentelor de lucru.
Efectuarea auditului la faţa locului
Desfăşurarea şedinţei de deschidere.
Comunicarea pe parcursul auditului.
Rolul şi responsabilităţile ghizilor şi
observatorilor. Rolul conducătorului
echipei de audit. Rolul auditorului
Colectarea şi verificarea informaţiilor.
Generarea constatărilor auditului.
Pregătirea concluziilor auditului.
Desfăşurarea şedinţei de închidere.
Pregătirea raportului de audit.
Aprobarea şi difuzarea raportului de
audit. Finalizarea auditului. Urmărirea
rezultatelor auditului
Competenţa şi evaluarea auditorilor.
Aptitudini personale. Cunoştinţe şi
însuşiri.
Studii,
experienţă
profesională, instruire ca auditor şi
experianţă de audit
Cerinţe
faţă
de
organizaţiile
certificate
înaintate
de
către
organismele de certificare

Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4ore

2 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
1.1. Conţinutul disciplinei şi al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar – contabil întrucât
permite studenţilor însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul patrimoniului entităţilor.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezenţă
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă
Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilităţii.
Data completării:
Data avizării în departament

Titular de curs,

Titular de seminar,
Director Departament,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

Metodologia evaluării riscului în auditul intern

II

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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




DO

1
14
ore
20
25
29
2
2
78
120
7

Cunoștințe de contabilitate, analiză economică,control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și transpunerea lor
în practică
C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice
C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice, instituţii publice şi instituţii de credit
C2.5. Explicarea și aplicarea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar -contabil.
C2.6. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Utilizarea adecvată a conceptelor analizei riscului în exercitarea

funcţiei de audit intern la nivelul organizaţiilor, precum şi la implementarea
conceptului guvernanţei corporative la nivelul entităţilor publice şi private.
7.2 Obiectivele specifice

 Însuşirea conceptelor specifice analizei riscului şi utilizarea adecvată a
acestora în exercitarea funcţiei de audit intern, precum şi în comunicarea
profesională din organizaţii;
 Sprijinirea abordării trihotomice a efortului de luptă împotriva fraudelor
şi a corupţiei prin intervenţia analizei riscului pe fiecare din palierele:
prevenţie-educaţie-combatere;
 Dezvoltarea abilităţilor de lanificare şi exercitare a auditului intern pe baza
rezultatelor analizei riscului, precum şi de utilizare a metodelor şi
procedeelor de management a riscului în obţinerea unei asigurări rezonabile
că obiectivele organizaţiei vor fi îndeplinite;
 Optimizarea utilizării resurselor avute la dispoziţie de entităţile publice şi private;
 Valorificarea eficientă şi inovativă a abilităţilor în corelarea resurselor
potenţiale cu necesităţile fluxurilor de activităţi din organizaţie.

8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme

Metode de predare

1. Riscul-concept şi trăsături
specifice
1.1 Conceptul de risc;
1.2 Caracteristicile riscului;
1.3 Tipologia riscului;
1.4 Factorii de risc.

Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
3 ore
discuţiilor a unor studii de caz.

Observaţii

 Suportul de curs în format electronic va putea fi
Metode didactice utilizate în
accesat de către toți studenții prin contul personal
procesul
de
predare
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
(clasice/moderne)
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Metode de transmitere şi
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

însuşire de cunoştinţe:
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
- de comunicare orală,
timpul predării și a referinţelor bibliografice
expozitive
(povestirea,
indicate;
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);

2. Analiza riscului-principii
generale
2.1 Definirea analizei riscului;
2.2 Caracterizarea riscului;
2.3 Elementele analizei riscului.

3. Evaluarea riscului
3.1 Elemente cheie ale evaluării
riscului;
3.2 Iniţierea procesului;
3.3 Estimarea probabilităţii
3.4 Impactul riscului
3.5 Sumarul evaluării riscului

4. Metode de identificare a riscului
4.1 Esenţa demersului de identificare
a riscului;
4.2 Surse de date pentru identificarea
riscului surse de date pentru
identificarea riscului;
4.3 Metode şi tehnici de identificare a
riscului.
5. Managementul riscului
5.1 Definirea managementului
riscului;
5.2 Procesul de management a
riscului;
5.3 Esenţa demersului de identificare
a riscului.

- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în

6. Comunicarea riscului
6.1 Definirea comunicării riscului;
6.2 De ce comunicarea riscului ?
6.3 Actorii comunicării riscului;
6.4 Obiectivele comunicării riscului;
6.5 Factorii comunicării riscului;
6.6 Etapele comunicării riscului;
6.7 Modalităţi de comunicare şi
percepţia riscului.
7. Risc şi audit intern
7.1 Definirea auditului intern;
7.2 Auditul intern şi guvernanţa;
7.3 Evaluarea riscului în auditul
intern;
7.4 Abordări practice în evaluarea
riscului în auditul intern;
7.5 Structura riscului asociat funcţiei
de audit intern.
8. Evaluarea riscului în auditul
intern
8.1 Categorii de riscuri asociate
auditului intern;
8.2 Metode de evaluare a riscului în
auditul intern;
8.3 Modelul standardelor
internaţionale de audit;
8.4 Modelul bayesian;
8.5 Modelul funcţiilor încrederii.
9. Macroevaluarea riscului în
auditul intern
9.1 Categorii de riscuri asociate
auditului intern;
9.2 Exigenţele planificării în auditul
intern;
9.3 Modelul standardelor
internaţionale de audit;
9.4 Metoda radar system.
10. Microevaluarea riscului în
auditul intern
10.1 Categorii de riscuri asociate
auditului intern;
10.2 Scopul microevaluării riscului;
10.3 Criteriile de măsurare a riscului;

11. Procedura de evaluare a
riscului în auditul intern
11.1 Aprecierea probabilităţii;
11.2 Aprecierea impactului;
11.3 Factorii de apreciere a
probabilităţii de apariţie a riscului,
respectiv a nivelului impactului
riscului.

timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în

timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Etapele procedurii de evaluare
a riscului
12.1 Stabilirea listei obiectivelor,
activităţilor, acţiunilor şi riscurilor
identificate;
12.2 Stabilirea criteriilor de analiză a
riscurilor;
12.3 Stabilirea punctajului total al
riscurilor şi ierarhizarea riscurilor;
12.4 Evaluarea gradului de încredere
în controlul intern.
13. Analiza riscului economic
13.1 Conceptul de risc economic;
13.2 Metode de analiză a riscului
economic;
13.3 Indicatori de evaluare a riscului
economic;

2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
3 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
2 ore

14. Strategii de gestionare a
riscului
14.1 Strategii de prevenire a riscului;
14.2 Strategii de asigurare a riscului;
14.3 Strategii de tratare riscului.

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
35

TOTAL ORE
Bibliografie

1. GHIŢĂ, M., GHIŢĂ, E., Guvernanţa corporatistă şi auditul intern, Editura Universitaria, Craiova, 2009;
2. HOFSTEDE, G., Managementul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti, 1996
3. MARE, E., OANŢĂ, F., Control financiar, audit şi expertize contabile, Editura Academiei Forţelor Terestre,
Sibiu, 2007;
4. MARE, E., OANŢĂ, F., Control, audit şi expertize contabile, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006;
5. NAGY, A., Auditul intern în sistemul instituţiilor de credit din România, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2005;
6. OPREAN, I., Control şi audit financiar-contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002;
7. PRISECARU, P., Guvernanţa UE, Editura Economică, Bucureşţi, 2005;
8. PRUNEA, P., Riscul în activitatea economică. Ipostaze. Factori. Modalităţi de reducere, Editura Economică,
Bucureşti, 2003;
9. RENARD, J., Teoria şi practica auditului intern, Ediţia a IV-a, Traducere din limba franceză realizată de
Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2002;
10. SAGET, Le Meryen, Management intuitiv, Editura Economică, Bucureşti, 1999
11. ŞERBU, T., Managementul riscului. Elemente de teorie şi calcul, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti,
2002;
12. SIMIONESCU, A. şi colaboratorii, Control managerial, Editura Economică, Bucureşţi, 2006;
13. ***Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în M.Of. nr. 856/05.12.2011;
14. ***OMFP Nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
*** Hotărârea plenului Curţii de Conturi a României nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi, M.Of. nr. 832/13.12.2010.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Modele de management al La fiecare seminar, se vor face 2 ore

riscului
1.1 Prezentarea managementului
riscurilor;
1.2 Modele de management al
riscurilor;
1.3 Exemple şi aplicaţii;
2. Managementul riscului şi
guvernanţa corporativă
2.1 Conceptul şi pilonii guvernanţei
corporative;
2.2 Analiza riscului şi asistenţa
managerială;
2.2 Managementul riscului şi sistemul
de control intern managerial.
3. Eşantionarea şi riscul de
eşantionare în auditul intern
3.1 Ce este eşantionarea şi când o
folosim ?
3.2 Ce este riscul de eşantionare ?
3.3 Tipuri de eşantionare;
3.4 Etapele eşantionării
4. Tehnici de tratare a riscului
4.1 Evitaea riscului;
4.2 Controlul pierderilor;
4.3 Transferul riscului;
4.4 Reţinerea riscului
5. Tehnici previzionale utilizate în
analiza riscului
5.1 Tehnica Delphi;
5.2 Matricele de impact încrucişat;
5.3 Scenariile strategice.
TOTAL ORE

aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse
la finalul temei de aplicaţie.

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
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Bibliografie

1. BOULESCU, M., ISPIR, I., Audit public extern-naţional şi european, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,
2009;
2. GHIŢĂ, M., SPRÂNCEANĂ, M., Auditul intern în sistemul public, Editura Economică, Bucureşţi, 2006;
3. MARE, E., OANŢĂ, F., Auditul intern în domeniul militar, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006;
4. OPREAN, I., Procedurile auditului şi ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;
5. *** Cartea galbenă a Comisiei Europene intitulată „Bine aţi venit în lumea controlului financiar public intern”,
2006;
6. ***OMFP Nr.1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP Nr.946/2005;
7. ***OMFP Nr.1.649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP Nr.946/2005;
8. *** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
sistemul de control intern/managerial în M.Ap.N., M.Of. nr. 531/31.07.2012;
9. *** Standardele naţionale de audit: SNA 530 - Esantionarea in audit şi alte proceduri de testare selective;
10. *** INTOSAI GOV 9100;
11. *** INTOSAI GOV 9110;
12. *** INTOSAI GOV 9120;
13. *** INTOSAI GOV 9130;
14. *** INTOSAI GOV 9140;
15. *** INTOSAI GOV 9150.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conţinuturile disciplinei Metodologia evaluării riscului în auditul intern sunt circumscrise următoarelor repere

teoretice şi practice contemporane:
 Reforma administraţiei publice din România;
 Creşterea performanţei managementului cheltuielilor publice;
 Implementarea standardelor de control intern şi a celor de audit;
 Creşterea competitivităţii şi a coeziunii în interiorul UE.
 Tematica disciplinei Metodologia evaluării riscului în auditul intern răspunde următoarelor cerinţe ale angajatorilor:
 Implementarea unei bune guvernanţe la nivelul entităţilor publice şi private;
 Prevenirea, educaţia şi combaterea fraudelor şi a corupţiei;
 Asigurarea îndeplinirii performante a obiectivelor organizaţiilor;
 Păstrarea integrităţii patrimoniului.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezență
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen scris

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă

utilizarea corectă a noţiunilor şi conceptelor de bază ale analizei riscului;
definirea corectă a riscurilor de audit;
alcătuirea progresivă a portofoliului, de-a lungul activităţilor de seminar;
prezentarea şi exemplificarea etapelor metodologiei de defăşurare a evaluării riscului în etapa pregătirii unei
misiuni de audit intern;
- argumentarea importanţei cunoaşterii şi utilizării analizei riscului ca important instrument managerial al viitorilor
conducători ai organizaţiilor.

-

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit Intern în Sistemul Public şi Privat

Elemente de drept

2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de drept comunitar și dreptul afacerilor
4.2 de competenţe
Cunoștințe de comportament în echipă
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu
echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

DA

1
14
ore
30
40
34
2
2
108
150
7

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1
Capacitatea de realizare a unor corelaţii interdisciplinare pentru transpunerea în practică a cunoştinţelor economicofinanciare
C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de fundamentare a deciziilor prin analiza
situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul, evaluarea și raportarea activităţilor entităţilor
economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit în cadrul entităţilor economice,
organizaţiilor publice şi instituţiilor financiar-bancare.

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Elemente de drept are ca obiectiv principal însuşirea de informaţii referitoare
la institutii specifice dreptului afacerilor, dreptului financiar si fiscal, dreptului
concurentei, dreptului vamal si bancar precum si dreptului comercial, care să permită
studenţilor să îmbine în cadrul viitoarelor activităţi profesionale cunoştinţele dobândite;
studiul opiniilor exprimate în doctrina si jurisprudenţa din domeniu
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor privind Politica europeană în domeniul
concurenţei (PDC) care trebuie să garanteze unitatea pieţei interne şi să evite
realizarea de înţelegeri între firme, de natură să afecteze comerţul intracomunitar şi
manifestarea liberă a concurenţei (înţelegeri şi practici concertate).
Cunoașterea conceptelor de întreprindere,profesionist și comerciant,a condițiilor de
dobândire a calității de comerciant,de desfășurare a activității și de încetare a
activității de comerciant,precum și aprofundarea principalelor categorii de contracte
comerciale.
Cunoasterea notiunilor de drept bancar si vamal si utilizarea acestora in cazuri
concrete specifice practicii in domeniu.
Scopul disciplinei studiate rezidă si în conştientizarea de către student a rolului
dreptului financiar în cadrul sistemului național de drept şi al societăţii românești, prin
participarea studentului la propria dezvoltare profesională și valorificarea optimă a
propriului potenţial în activitatea sa profesională. Capacitatea de a utiliza limba,
instrumentele şi noţiunile specifice dreptului financiar.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Tema 1.
Elemente de drept fiscal
Stabilirea creanţelor fiscale
Noţiunea şi caracteristicile titlului de creanţă
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ
fiscale
Modalităţi de colectare şi stingere a creanţelor fiscale
Colectarea creanţelor fiscale prin plată şi compensare
Executarea silită a creanţelor fiscale
Contestaţia la executare silită şi prescripţia dreptului de a cere
executarea silită
Evaziunea şi frauda fiscală
Infracţiuni de evaziune fiscală şi cauze de reducere a pedepsei
Tema 2.
Elemente de drept comercial I
Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
Faptele (actele) de comerţ. Terminologie. Clasificare.
Subiectele dreptului comercial.
Drepturile şi obligaţiile comerciantului.
Condiţiile de exercitare ale activităţii comerciale.
Societăţile comerciale. Definiţie. Clasificare.
Formele societăţilor comerciale.
Obligaţiile comerciale. Noţiune. Clasificare.
Proba obligaţiilor comerciale.
Contractele comerciale speciale
Titlurile comerciale de credit
Reorganizarea judiciară şi falimentul
Tema 3.
Elemente de drept comercial II
Reglementarea faptelor de comerţ în Romania. Practică judiciară.
Constitutuirea şi funcţionarea societăţilor comerciale. Practică
judiciară.
Executarea obligaţiilor comerciale. Practică judiciară.
Contractul de vanzare-cumparare comercială.
Contractul de mandat comercial.
Contractul de comision.
Contractul de consignaţie.
Contractul de agenţie.
Contractul de report.
Contractul de leasing.
Contractul de franciză.
Procedura reorganizării judicare şi a falimentului. Practică
judiciară.

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

4 ore

4 ore

4 ore

Tema 4
Elemente de drept bancar valutar
Sistemul bancar românesc
- organizare şi funcţionare
Banca Naţională a României
- atribuţii, conducere, administrare
Operaţiuni bancare
Depozitul bancar
Operaţiuni de creditare
Contractul de cont de decontare
Operaţiuni de plată
Sistemul bancar european
Regimul juridic al valutei
Tema 5.
Elemente de dreptul muncii

4 ore

4 ore

Specificul dreptului muncii ca ramură a sistemului de drept românesc
Contractul colectiv de muncă
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Salarizarea. sănătatea şi securitatea în munca
Răspunderea juridică în domeniul dreptului muncii
Dialogul social
Cursul 6.
Elemente de drept vamal
Istoricul vămii.Noţiuni generale
despre dreptul vamal.
Politica vamală componentă a
politicii comerciale.
Taxele vamale - impozit indirect
rezultat al intervenţiei statului în
comerţul internaţional
Procedura vamală la importul şi
exportul mărfurilor de pe teritoriul
României.
Regimurile vamale.
Realizarea contractului de transport
al mărfurilor şi conexiunile acestor
activităţi cu activitatea vamală.
Organe şi organisme internaţionale
cu preocupări în materie
vamală.Cooperarea în domeniul
vamal.
Sancţiunile la regimul vamal şi
răspunderea pentru săvîrşirea lor.

4 ore

Tema 7.
Elemente de dreptul concurentei
Concurenţa
Piaţa relevantă
Întreprinderea
Înţelegerile şi acordurile anticoncurenţiale
Abuzul de poziţie dominantă
Practicile monopoliste
Concentrările economice
Ajutoarele de stat
Concurenta comerciala neloială

4 ore

Bibliografie:

1. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Ed.Universitară, Bucureşti, 2008

2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti,1997
3. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale-concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională,

Ed.Lumina Lex , Bucureşti, 1996
4. Şaguna, Dan Drosu, Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. All, Bucureşti, 2001
5. Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010
6. S.Cărpenaru-Tratat de drept comercial român(conform noului Cod civil),Editura Universul Juridic,București 2012
7. Aurel Teodor Moldovan – Drept vamal, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2006
8. Aniţei N.C., Lazăr R.E., Drept bancar şi valutar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
9. Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011
Seminar
Metode de predare
Observaţii
Elemente de drept fiscal
La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
Stabilirea creanţelor fiscale
Noţiunea şi caracteristicile titlului de creanţă
Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor
administrativ fiscale
Modalităţi de colectare şi stingere a creanţelor fiscale
Colectarea creanţelor fiscale prin plată şi compensare
Executarea silită a creanţelor fiscale
Contestaţia la executare silită şi prescripţia dreptului de a
cere executarea silită
Evaziunea şi frauda fiscală
Infracţiuni de evaziune fiscală şi cauze de reducere a
pedepsei

Elemente de drept comercial I
Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
Faptele (actele) de comerţ. Terminologie. Clasificare.
Subiectele dreptului comercial.
Drepturile şi obligaţiile comerciantului.
Condiţiile de exercitare ale activităţii comerciale.
Societăţile comerciale. Definiţie. Clasificare.
Formele societăţilor comerciale.
Obligaţiile comerciale. Noţiune. Clasificare.
Proba obligaţiilor comerciale.
Contractele comerciale speciale
Titlurile comerciale de credit
Reorganizarea judiciară şi falimentul

2 ore

Elemente de drept comercial II
Reglementarea faptelor de comerţ în Romania. Practică
judiciară.
Constitutuirea şi funcţionarea societăţilor comerciale.
Practică judiciară.
Executarea obligaţiilor comerciale. Practică judiciară.
Contractul de vanzare-cumparare comercială.
Contractul de mandat comercial.
Contractul de comision.
Contractul de consignaţie.
Contractul de agenţie.
Contractul de report.
Contractul de leasing.
Contractul de franciză.
Procedura reorganizării judicare şi a falimentului. Practică
judiciară.

2 ore

Elemente de drept bancar valutar
Sistemul bancar românesc
- organizare şi funcţionare
Banca Naţională a României
- atribuţii, conducere, administrare
Operaţiuni bancare
Depozitul bancar
Operaţiuni de creditare
Contractul de cont de decontare
Operaţiuni de plată
Sistemul bancar european
Regimul juridic al valutei

2 ore

Elemente de dreptul muncii
Specificul dreptului muncii ca ramură a sistemului de drept
românesc
Contractul colectiv de muncă
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Salarizarea. sănătatea şi securitatea în munca
Răspunderea juridică în domeniul dreptului muncii
Dialogul social

2 ore

Elemente de drept vamal
Istoricul vămii.Noţiuni generale
despre dreptul vamal.
Politica vamală componentă a
politicii comerciale.
Taxele vamale - impozit indirect
rezultat al intervenţiei statului în
comerţul internaţional
Procedura vamală la importul şi
exportul mărfurilor de pe teritoriul
României.
Regimurile vamale.
Realizarea contractului de transport
al mărfurilor şi conexiunile acestor
activităţi cu activitatea vamală.
Organe şi organisme internaţionale
cu preocupări în materie
vamală.Cooperarea în domeniul
vamal.
Sancţiunile la regimul vamal şi
răspunderea pentru săvîrşirea lor.

2 ore

Elemente de dreptul concurentei
Concurenţa
Piaţa relevantă
Întreprinderea
Înţelegerile şi acordurile anticoncurenţiale
Abuzul de poziţie dominantă
Practicile monopoliste
Concentrările economice
Ajutoarele de stat
Concurenta comerciala neloială

2 ore

Bibliografie:

1. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Ed.Universitară, Bucureşti, 2008

2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti,1997
3. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale-concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională,

Ed.Lumina Lex , Bucureşti, 1996
Şaguna, Dan Drosu, Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. All, Bucureşti, 2001
Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010
S.Cărpenaru-Tratat de drept comercial român(conform noului Cod civil),Editura Universul Juridic,București 2012
Aurel Teodor Moldovan – Drept vamal, Editura CH. Beck, Bucuresti, 2006
Aniţei N.C., Lazăr R.E., Drept bancar şi valutar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
Minea, Mircea Ștefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanțelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011

4.
5.
6.
7.
8.
9.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişt cu experienţă profesională, cu instruire de specialitate pentru susţinerea de prelegeri în cadrul anumitor
seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare

Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

Politici Financiare ale Firmei
2.5Semestrul

III

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DA

1
14
ore
30
40
34
2
2
108
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, finanţele întreprinderii, analiză financiară
4.2 de competenţe
Cunoasterea aprofundată a unei arii de specializare şi a celor mai recente dezvoltări teoretice şi
metodologice specifice
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la Internet, dar şi la
seminarului/laboratorului
videoproiector.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3. Cunoaşterea aprofundată şi
utilizarea specializată a metodelor

CT2



-C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii
financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiarcontabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a societăților de grup și a
entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea
fundamentării actului decizional în entitățile economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei
probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul extern
asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune
economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a
Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea
activității contabile în sectorul public și privat

Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Politici Financiare ale Firmei are ca obiectiv principal formarea cunoştinţelor
şi aprofundarea conducerii activităţii financiare realizate prin intermediul politicilor
financiare; armonizarea politicilor financiare microeconomice; cunoaşterea obiectivelor
politicii financiare la nivel de firmă, de catre masteranzi.
Prin parcurgerea cursului se urmăreşte:
 cercetarea relaţiei practică-politică financiară-teorie financiară;
 estimarea fluxurilor de trezorerie;
 modul de finanţare a investiţiilor internaţionale;
 examinarea modalităţilor de îndatorare;
 studierea influenţei inflaţiei asupra deciziei de investiţii;
 analiza relaţiei între decizia de investiţii şi decizia de dividend.
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Prin predarea disciplinei Politici Financiare ale Firmei se urmăreşte cunoaşterea
conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a
dobândirii de competenţe specifice.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea cunoaşte notiuni cu privire la :
- Politica financiară la nivel microeconomic;
- Politica de investiţii;
- Politica de finanţare prin capitaluri proprii şi costul capitalurilor proprii;
- Finanţarea prin îndatorare şi costul capitalului împrumutat;
- Politica de dividend.

Metode de predare

Observaţii

Capitolul 1.
Notiunea de investitie si clasificarea investitiilor
Capitolul 2.
Decizia de investitii in mediu cert (sigur)
Capitolul 3.
Decizia de investitii in mediu probabilistic si incert
Capitolul 4.
Finantarea prin capitaluri proprii si costul capitalurilor
proprii
Capitolul 5.
Finantarea prin indatorare si costul capitalului imprumutat
Capitolul 6.
Structura financiara a Intreprinderii
Capitolul 7.
Politica de dividend
Capitolul 8.
Teorii si practici referitoare la politica de dividend
Capitolul 9.
Politica de dividend si valoarea intreprinderii
Capitolul 10.
Dividendele ca semnale
Capitolul 11.
Politica de dividend si teoria de agent

Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
4ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Matei Viorel - Gestiunea financiară a întreprinderii, vol. I şi II, Editura Sitech, Craiova, 2004;
2. Cocoşilă Mihaela – Finanţele întreprinderii, Editura AIUS Printed, Craiova , 2007.
3. Dumitru Marin – Finanţele întreprinderii, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2007;
4. Bran P. - Finanţele întreprinderii, Editura Logos, Chişinău, 1995;
5. Elena Doval – Managementul Investiţiilor, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008;
6. Cristea H. - Gestiunea financiară a întreprinderilor, Editura Mirton, Timişoara, 1998;
7. Mărăcine V. - Decizii manageriale. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, Editura Economică, Bucureşti;
8. Purcaru I. - Matematici financiare şi decizii în afaceri, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
9. D. Popescu, Procesul decizional în întreprinderile mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2001
10. O. Firică, Modele pentru fundamentarea deciziilor în managementul organizaţiei, Editura Matrix, Bucureşti, 2002
11. I. Popescu, L. Ungureanu, E. Muscalu, Decizia sau demersul antientropic de la cauză la efect, , Editura Universităţii
“Lucian Blaga”, Sibiu, 2005
8.2 Seminar/laborator
Locul şi rolul politicii financiare în cadrul politicii economice
Relaţia practică-politică financiară-teorie financiară.
Notiunea de investitie si clasificarea investitiilor
Influenţa inflaţiei asupra deciziei de investiţii.
Decizia de investitii in mediu cert (sigur)
Decizia de investitii in mediu probabilistic si incert
Finantarea prin capitaluri proprii si costul capitalurilor
proprii
Finantarea prin indatorare si costul capitalului imprumutat
Structura financiara a Intreprinderii
Politica de dividend
Politica de dividend si valoarea intreprinderii

Metode de predare
Observaţii
La fiecare seminar, se vor face 1 ora
purta discuţii conform tematicii.
1 ora
1 ora
1ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora

Dividendele ca semnale
1 ora
Politica de dividend si teoria de agent
1 ora
Bibliografie
1. Matei Viorel - Gestiunea financiară a întreprinderii, vol. I şi II, Editura Sitech, Craiova, 2004;
2. Cocoşilă Mihaela – Finanţele întreprinderii, Editura AIUS Printed, Craiova , 2007.
3. Dumitru Marin – Finanţele întreprinderii, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2007;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE IAS IFRS

2.5
Semestrul

II

III

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




Cunoștințe de contabilitate
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

DO

1
14
ore

30
55
44
2
2
133
175
7

C1 Capacitatea de realizare a unor corelaţii interdisciplinare pentru transpunerea în practică a cunoştinţelor
economico-financiare

Competenţe profesionale

C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de fundamentare a deciziilor prin analiza
situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul, evaluarea și raportarea activităţilor entităţilor
economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit în cadrul entităţilor economice,
organizaţiilor publice şi instituţiilor financiar-bancare.
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiar-contabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a
societăților de grup și a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entitățile
economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de
mediul extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul - Standardele Internaţionale IAS-IFRS are drept obiectiv
familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale Standardelor internaţionale de
Contabilitate şi a celor de Raportare Financiară IAS-IFR, respectiv cunoaşterea
noţiunilor teoretice necesare interpretării şi aplicării acestora, cu scopul de a se
forma deprinderile de sintetizare a informaţiei contabile. Masteranzii vor putea să-şi
dezvolte un model de gândire şi abordare din punct de vedere al armonizării
contabile şi de aplicare al standardelor.
7.2 Obiectivele specifice

Prin predarea disciplinei Standardele Internaţionale IAS-IFRS se urmăreşte
cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la Standardele
internaţionale din domeniu.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- Înţelege cadrul normativ şi legislativ de aplicare în România a standardelor
contabile;
- Cunoaşte şi aplica IAS/IFRS ;

-

Analiza aplicarea IAS/IFRS .

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiar- IAS1;

2. Stocurile şi lucrările în curs de execuţie: IAS 2 şi IAS 11;
3. Imobilizările corporale şi necorporale: IAS 16 şi IAS 38;
4. Veniturile conforme cu IAS 18;
5. Deprecierea activelor, active necurente deţinute pentru
vânzare şi abandonurile de activităţi: IAS 36 şi IFRS 5;

6. Contractele de locaţie conforme cu IAS 17;
7. Subvenţiile publice şi costurile împrumuturilor- IAS 20 şi
IAS 23;

8. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi evenimente ce
survin după închiderea exerciţiului – IAS 37 şi IAS 10;

9. Impozitul pe profit conform cu IAS 12;
10. IFRS 1-Aplicarea pentru prima dată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară;

11. IFRS 2- Plata pe bază de acţiuni;
12. IFRS 3- Combinări de întreprinderi;
13. IFRS 4- Contractele de asigurare;

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

14. IFRS 6- Elaborarea şi evaluarea resurselor minerale.

Observaţii
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora

1 ora
1 ora

1 ora

1 ora
1 ora

1 ora
1 ora
1 ora
1 ora

Bibliografie
1. Diaconu Elena, Contabilitate financiară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010.
2. Gîrbină M., Bunea Şt., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)- IFRS, vol. I şi II, Editura CECAR,
Bucureşti 2006;
3. Boajă M., Lepădatu Gh., Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS - noţiuni fundamentale- Editura
Cermaprint, Bucureşti 2006;
4. Galiceanu M., Contabilitatea financiară, Editura Universitaria, Craiova, 2005.
5. Feleagă L, Feleagă N., Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională, Vol. I şi II, Editura Info Mega,
Bucureşti 2005.
6. Popa Florina, Pitulice Ileana, Nichita Mirela, Jianu Iulia, Studii practice privind aplicarea Standardelor privind Standardele
Internaţionale de Raportare Finaciara în Romania, Editura Contraplus, Ploieşti, 2007
7. Standardele Internaţională de Raportare Financiară, Ghid practic Editura Irecson, Bucureşti 2007.
8. x x x - Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, partea I, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
9. x x x - Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18/06/2008;
10. x x x - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Directivele Europene - publicat în Monitorul Oficial nr. 767 bis din 10/11/2009;
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1.

Standardele IFRS în Europa şi România;

2.

IFRS 1 şi IAS 1

La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
2 ore

3.

IFRS 3 şi grupurile multinaţionale, IFRS 2 şi plata
acţionarilor.

2 ore

4.

IFRS 5: obiective, clasificarea şi evaluarea
activelor imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi
întrerupte; Imobilizările corporale şi necorporale conform
IAS 16 şi IAS 38;

2 ore

5.

Cererea şi oferta de informaţie în contabilă în
cazul întreprinderilor care aplică IAS- urile;

2 ore

6. Delimitări şi evaluări privind contractele de construcţii,
conform IAS 11 ( lucrări în curs de execuţie)
7. Contabilizarea şi recunoaşterea veniturilor conform IAS
18( venituri);

2 ore

8. Contractele de locaţie – finanţare şi IAS 17

2 ore

9. IAS 36- deprecierea activelor; IAS 23 Costurile
îndatorării;

2 ore

10. Situaţii financiare consolidate conforme cu IAS 27;

2 ore

11. IAS 37- provizioane, datorii contingente şi active

2 ore

12. IAS 20 – Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale

2 ore

13. Plasamentele financiare şi IAS 31;

2 ore

14. IAS

2 ore

2 ore

contingente;

şi prezentarea
guvernamentală;

informaţiilor

legate

de

asistenţa

29- raportarea financiară în economiile
hiperinflaţioniste; Instrumentele financiare şi IFRS 7.

Bibliografie
1. Diaconu Elena, Contabilitate financiară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010.
2. x x x - Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, partea I, Editura Economică, Bucureşti,
2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul financiar-contabil care îsi desfăşoara activitatea in companii ce aplica IAS/IFRS, pentru
susţinerea de prelegeri în cadrul anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare.
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea
anumitor teme si probleme specifice disciplinei.

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Finante
Master
Finante si administratie publica europeana
Sisteme de management financiar si control intern
2.5Semestrul

III

2.6Tipulde evaluare

E

2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 practică
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Cunoştinţe de: contabilitate, management, gestiune financiară, control intern şiaudit
4.2 de competenţe

• Cunoștințe de comportament în echipă

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a practicii
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesional
e

6. Competenţele specifice acumulate

C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional contabil
• Fundamentarea şi asumarea de strategii economice, în condiţii de responsabilitate şi autonomie
• Dezvoltarea capacităţii de adoptare şi urmărire a implementării deciziilor de natură financiară

DA
2
28
ore
42
30
30
3
3
108
150
6

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Conştientizarea masteranzilor cu privire la importanta managementului financiar
si controlului intern intr-o organizatie, elemente cheie în asigurarea succesului
atingerii obiectivelor organizatiei, cunoasterea disfuncţionalităţilor posibile într-o
civilizaţie şi societate ale riscurilor şi crizelor pe care le provoacă, identificarea şi
evaluarea riscurilor manageriale, ca formă de activitate deosebit de complexă ce
presupune cunoştinţe în mai multe domenii: economic, tehnologic, juridic, sociologic şi
politic.
7.2 Obiectivele specifice

Scopul cursului este insusirea şi deprinderea de catre masteranzi de a utiliza
metode diverse de prin cursuri teoretice si seminarii, dezvoltarea unor abilitati de
conducere esentiale pentru promovarea si a adoptarea unei culturi care sa faciliteze
gestionarea riscurilor într-un mod eficace.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Tema nr.1
Tipuri şi sisteme moderne de management financiar;
Tema nr.2
Managementul riscurilor
• Modelul conceptual general al managementului riscurilor şi în
cadrul organizaţiei
• Identificarea riscurilor
• Evaluarea şi ierarhizarea riscurilor
• Expunerea la risc
• Toleranţa la risc
• Răspunsul la risc
• Revizuirea şi raportarea riscurilor
• Comunicare şi învăţare
Tema nr.3
Conceptul, principiile şi funcţiile managementului financiar
Tema nr.4
Managementul performanţelor financiare
Tema nr.5
Controlul intern
• Cadrul normativ si legislativ al sistemului de control intern
• Monitorizarea implementarii sistemului de control intern
• Controlul intern si managementul riscurilor

Metode de predare
Observaţii
Prelegere
cu
ajutorul
2 ore
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
6 ore
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
2 ore
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
2 ore
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
2 ore
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

Bibliografie
1. Boulescu M. - Management financiar contabil, Editura FRM, Bucureşti, 2002
2. Brezeanu P., Dâmbean-Creta O, Managementul Financiar al firmei, vol I-II, Editura INR, Bucureşti, 2000
3. Brezeanu P., şi colab., Diagnostic financiar – instrumente de analiză financiară, Ed.Economică, Bucureşti, 2003
4. Bogdan I., Management financiar, Editura Universitara, 2005
5 Fotache G. – Mana.gement financiar-contabil, Note de curs, Bacău, 2006
6. Ghiţă E. – Controlul atribut al managementului, Editura Bren, Bucureşti, 2003
7. Ghiţă E. – Controlul intern şi controlul extern, Editura Sitech, Craiova, 2005
8. Iacob, C – Sisteme de management financiar şi control intern. Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic,

gratuit)
9. Mihailescu I., Managementul financiar al întreprinderii, Editura Independenta • Economica, 2003
10. M.F. – Metodologie de implementare a standardului de control intern “Managementul riscurilor”, 2007
11. MF - Ordin nr. 3055/2009 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
Publicat in MOF nr. 766 - 10/11/2009
8.2 Seminar/laborator
Aspecte generale privind managementul financiar al întreprinderii
Sistemul informaţional-decizional şi de control în managementul
financiar;
Managementul performanţei versus perfomanţa managemntului
Decizia managerială în condiţii de incertitudine şi risc
Strategii şi politici de gestionare a riscurilor

Metode de predare

Observaţii
2 ore
2 ore

La fiecare seminar, se
vor purta discutii conform
tematicii
si se vor
sustine referate in cadrul
tematicii dezbatute

2 ore
2 ore
2 ore

Diferenţieri între risc-incertitudine şi risc-probabilitate în
identificarea şi asumarea riscurilor

2 ore

Contabilitatea creativă şi impactul acesteia asupra gestiunii
financiare afirmei

2 ore

Impactul riscurilor de insolvenţă asupra managemntului
contabil

2 ore

Elementele şi instrumentele componenete ale activităţii de
control intern
Guvernanţa corporativă şi implementarea sistemelor de
management financiar şi control intern
Asemănări şi deosebiri între controlul intern, controlul de
gestiune, auditul intern şi alte concepte
Metode de gândire referitoare la controlul intern- modelul
american COSO şi modelul canadian COCO
Implementarea sistemului de control intern/ managerial în
cadrul unei entităţi economice
Cadrul legisrilativ pvind standardele de management/control
intern şi dezvoltare a Sistemelor de Control Managerial
Total

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
28 ore

Bibliografie
12. Boulescu M. - Management financiar contabil, Editura FRM, Bucureşti, 2002
13. Brezeanu P., Dâmbean-Creta O, Managementul Financiar al firmei, vol I-II, Editura INR, Bucureşti, 2000
14. Brezeanu P., şi colab., Diagnostic financiar – instrumente de analiză financiară, Ed.Economică, Bucureşti, 2003
15. Bogdan I., Management financiar, Editura Universitara, 2005
16. Fotache G. – Management financiar-contabil, Note de curs, Bacău, 2006
17. Ghiţă E. – Controlul atribut al managementului, Editura Bren, Bucureşti, 2003
18. Ghiţă E. – Controlul intern şi controlul extern, Editura Sitech, Craiova, 2005
19. Iacob, C – Sisteme de management financiar şi control intern. Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic,
gratuit)
20. Mihailescu I., Managementul financiar al întreprinderii, Editura Independenta • Economica, 2003
21. M.F. – Metodologie de implementare a standardului de control intern “Managementul riscurilor”, 2007
22. MF - Ordin nr. 3055/2009 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
Publicat in MOF nr. 766 - 10/11/2009
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri î
vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză.Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediulu
economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice.

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

2.5Semestrul

III

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7. Regimul disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

1
14

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

2
28
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

42
43
42
3
3
133
175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




Audit intern ,• Sisteme informatice ,
Abilităţi de aplicare de metode, tehnici şi instrumente de studiere specifice sistemelor
informatice

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




6. Competenţele specifice acumulate

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie şi acces Internet
Sală de laborator dotată cu calculatoare cu licență software Microsoft şi acces
Internet

C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și
transpunerea lor în practică
C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice
Competenţe profesionale

C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în
dezvoltarea managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de
audit;
Dezvoltarea de abilităţi pe domeniul tehnologiilor informaţionale pentru specialişti în auditul intern, astfel încât
prestaţia acestora în cadrul entităţilor economice din orice domeniu să corespundă cerinţelor la nivel internaţional
Extinderea şi aprofundarea fundamentelor teoretice şi practice necesare auditului intern utilizând tehnologiile
informaţionale;
Modelarea personalităţii în spirit deontologic, generator de convingeri şi atitudini demne, corecte, licite

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

-

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor a atras după sine
modificări esenţiale în domeniile în care aceasta este utilizată. Deşi în timpul
studiilor de bază au fost studiate discipline referitoare la controlul şi auditul
sistemelor informaţionale clasice, devine necesar ca absolvenţii învăţământului
superior economic să-şi însuşească cunoştinţele necesare abordării acestor
activităţi în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei, cu atât mai mult, cu cât
evoluţia tehnicilor informatice este deosebit de dinamică, determinînd o
perimare rapidă a cunoştinţelor dobândite la un moment dat. Sunt prezentate
instrumente şi tehnici utilizate in activitatea de audit, modul in care se face
planificarea auditului astfel incit sa fie acoperite toate componentele active sau
pasive ale sistemului.
În cadrul orelor de laborator masteranzii vor elabora si dezvolta un program de
audit pentru a sesiza riscurile, vulnerabilitatile si amenintarile care se intilnesc intr-o
organizatie ce foloseste tehnica moderna de calcul.
Obiectivele specifice ale cursului pot fi sistematizate astfel:
- să cunoască în detaliu modul în care tehnologiile informaţionale
îmbunătăţesc activitatea de audit;
- să evalueze riscurile legate de utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- sa inteleaga mecanismele de control specifice tehnologiilor informaţionale;
- sa sesizeze aspectele specifice diferitelor medii bazate pe tehnologiile
informaţionale

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Noile tehnologii şi mediul afacerilor
 Valoarea crescândă şi tendinţele actuale ale tehnologiei
informaţiei
 Influenţele tehnologiilor informaţionale asupra organizaţiei
 Informatizarea proceselor economice – cerinţă a
managementului modern.

2 ore
Suportul de
curs este
distribuit
masteranzilor
pe cale
electronică la
debutul
activităţii
2ore
Se
recomandă
parcurgerea
prealabilă a
suportului de
curs pentru a
putea
interacţiona în
timpul
predării.

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv,
masteranzii fiind atraşi
în
dezbateri,
prin
2. Cadrul general al auditării sistemelor informaţionale
supunerea discuţiilor a
 Standarde generale de auditare
unor studii de caz.
 Codul etic al auditorului
Metode
didactice
 Impactul tehnologiei informaţiei asupra procesului de audit
utilizate în procesul de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere
şi
însuşire
de
cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul)
3 Riscul auditării
şi
conversative
 Metode de evaluare a riscurilor
(conversaţia euristică, Idem
 Evaluarea riscurilor legate de tehnologiile informaţionale discuţia
colectivă,
 Tehnici de audit asistate de calculator
problematizarea);
4. Tipologia şi premisele utilizării aplicaţiilor informatice de asistare a activităţii - de comunicare scrisă Idem
(lucrul cu manualul),
de audit
lectura
explicativă,
 Tipologia aplicaţiilor de asistare a activităţii de audit
lectura
independentă,
 Demersuri necesare pentru utilizarea unei aplicaţii
etc.
informatice de asistare a
Metode de învăţare
 activităţii de audit
dirijată sau nedirijată:
 Condiţii de implementare a asistării informatice a
- metode de observare
activităţii de audit
directă (observarea
sistematică şi
independentă,
Idem
5. Mecanismele de control intern specifice tehnologiilor informaţionale
experimentul, studiul de
caz);
Controale generale
- metode de studiu cu
 Controale la nivelul managementului
ajutorul modelelor;
 Controalele ciclului de viaţă a sistemelor informaţionale
- instruire programată şi
 Controlul securităţii sistemului
învăţare asistată de
 Controale la nivelul operaţional
calculator.
Metode bazate pe
Controlul aplicaţiilor
acţiune:
 Controlul datelor de intrare
- metode de învăţare
 Controlul procesărilor
bazate pe acţiune
 Controlul datelor de ieşire
directă (exerciţii,
 Controlul comunicaţiilor
probleme, lucrări
practice);

6.Colectarea şi evaluarea probelor
 Documentarea sistemului informaţional
 Proiectarea şi realizarea testelor
 Evaluarea justeţei controalelor
 Evaluarea riscurilor asociate sistemelor informatice

[1] Andronie M(2006),Auditarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei România de mâine,Bucureşti
[2] Arens A., Loebbecke J.(2006), Audit – o abordare integrată, Ed. Arc, Bucureşti

Idem

[3]. Bayuk, Jenifer L, (2004)Stepping Through the IS Audit: What to Expect, How to Prepare, Second Edition,
Information Szstems Audit and Control Association, USA
[4]. Champlain, Jack, (2002)Practical IT Auditing, Second Edition, Warren Gorham & Lamont, SUA
[5].Ghiţă M., Mareş V.,(2002),Auditul performanţei finanţelor publice”, Editura CECCAR, Bucureşti
[6] Ivan I, Noşca Gh., (2005), Auditul sistemelor informatice, Ed. ASE, Capizisu S.,Bucureşti
[7]. Munteanu A. (2001), Auditul sistemelor informaţionale contabile, Ed. Polirom, Iaşi,
[8]. Năstase P. (coordonator)(2007), Auditul şi controlul sistemelor informaţionale, Ed. Economică, Bucureşti
[9].Renard J.,(2002), Teoria şi practica auditului intern, Editor Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, 2002
[10] Rotaru, Simona; (2010), Sisteme informatice de gestiune economica, Editura Sitech, Craiova
[11] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Analiza şi modelarea sistemelor informatice, Vol. I, Editura Sitech, Craiova.
[12] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, Vol II., Editura
Universitaria, Craiova.
OMFP nr. 252/2004 privind Aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.Of. nr. 128/2004,
aprobate prin OMFP nr. 38/2003;
*** Standardele de audit public intern;

www. isaca.org
www. uqah.uquebec.ca
www. Urec.cnrs.fr
www.iia.uk

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Influenţele
tehnologiilor
informaţionale
asupra
managementului organizaţional . Cunoaşterea principalelor
evoluţii informaţionale şi comunicaţionale pe plan mondial şi
în ţara noastră

2 ore

Schimbări organizaţionale determinate de folosirea
tehnologiilor informaţionale. Identificarea efectelor sinergice
ale utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale
asupra organizaţiei
Cadrul institutional al auditului. Standarde privind auditul.
Codul etic al auditoriului
Operaţii specifice auditării .Planificarea procesului de audit

Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării
sistemelor informatice
Controalele ciclului de viaţă a sistemelor informaţionale
Controale în perioada de realizare a sistemelor informatice

Observaţii
2 ore

2 ore
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Masteranzii vor lucra individual
şi vor rezolva exerciţiile
propuse la finalul temei de
aplicaţie.

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Controale în perioada de implementare şi întreţinere a
sistemelor informatice

2 ore

Controlul intrarilor, prelucrărilor şi ieşirilor sistemelor
informatice

2 ore

Controlul securităţii aplicaţiei
Controale logice de acces(confidenţialitatea datelor)

2 ore

Evaluarea justeţei controalelor

4 ore

Evaluarea riscurilor asociate sistemelor informatice

Andronie M(2006),Auditarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei România de mâine,Bucureşti
[2] Arens A., Loebbecke J.(2006), Audit – o abordare integrată, Ed. Arc, Bucureşti
[3].Ghiţă M., Mareş V.,(2002),Auditul performanţei finanţelor publice”, Editura CECCAR, Bucureşti

[4] Ivan I, Noşca Gh., (2005), Auditul sistemelor informatice, Ed. ASE, Capizisu S. Bucureşti
[5]. Munteanu A. (2001), Auditul sistemelor informaţionale contabile, Ed. Polirom, Iaşi,
[6]. Năstase P. (coordonator)(2007), Auditul şi controlul sistemelor informaţionale, Ed. Economică, Bucureşti
[7].Renard J.,(2002), Teoria şi practica auditului intern, Editor Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, 2002
[8] Rotaru, Simona; (2010), Sisteme informatice de gestiune economica, Editura Sitech, Craiova
[9] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Analiza şi modelarea sistemelor informatice, Vol. I, Editura Sitech, Craiova.
[10] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, Vol II., Editura
Universitaria, Craiova.
OMFP nr. 252/2004 privind Aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.Of. nr. 128/2004,
aprobate prin OMFP nr. 38/2003;
*** Standardele de audit public intern;

www. isaca.org
www. uqah.uquebec.ca
www. Urec.cnrs.fr
www.iia.uk
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-

Conţinuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor comunităţii locale întrucât permite
studenților însușirea instrumentelor şi tehnicilor utilizate in activitatea de audit si le dezvolta capacitatea sa sesizeze
aspectele specifice diferitelor medii bazate pe tehnologiile informaţionale

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare 1 0 %
la ore
Evaluare periodică
%
Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală
6 0

Activitate seminar
Referat

3

0

%

Activitate laborator

%

Proiect
-

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

%

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Facultatea Stiinte Juridice, Economice si Administrative
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master
Contabilitate - Audit intern în sistemul public şi privat
Practica de specialitate
2.5Semestrul

III

2.6Tipulde evaluare

CV3 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 practică
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO
ore
15
25
53
2
2
97
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
4.2 de competenţe
 Cunoștințe de comportament în echipă
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a practicii
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și
transpunerea lor în practică

Competenţe profesionale

C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice

C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice, instituţii publice şi instituţii de credit
C2.5. Explicarea și aplicarea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar -contabil.
C2.6. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit

Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina Practica de specialitate are ca obiectiv principal, insuşirea
aplicativă a masteranzilor cu metodologia de exercitare a unei misiuni de audit intern,
conform cadrului legislativ şi normativ ce reglementează domeniul auditului intern, în
cadrul unei instituţii publice sau unei entităţi private.
♦ Prin conţinutul general al practicii se urmăreşte:
parcurgerea etapelor de derulare a unei misiuni de audit intern prin utilizarea
procedurilor din cadrul fiecărei etape şi întocmirea documentelor specifice de
catre masteranzi.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Practica de specialitate se urmăreşte cunoaşterea
conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a
dobândirii de competenţe specifice.
♦ La finalizarea cursului, masteranzii vor putea cunoaste etapele, procedurile
si modul de întocmire a documentelor specifice misiuni de audit intern.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Conţinutul general al practicii - prezentarea etapelor de
derulare a unei misiuni de audit intern prin utilizarea procedurilor din
cadrul fiecărei etape şi întocmirea documentelor specifice.
II. Conţinutul in detaliu al practicii
Pregătirea misiunii de audit intern
II. Conţinutul in detaliu al practicii
Iniţierea auditului
Colectarea şi prelucrarea informaţiilor
II. Conţinutul in detaliu al practicii
Identificarea şi analiza riscurilor
Elaborarea programului de audit intern
Şedinţa de deschidere

Metode de predare
Observaţii
2 ore
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
2 ore
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
2 ore
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
4 ore
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);

III. Intervenţia la faţa locului sau munca pe teren
Colectarea dovezilor
Constatarea şi raportarea iregularităţilor
III. Intervenţia la faţa locului sau munca pe teren
Revizuirea documentelor de lucru
Şedinţa de închidere
IV. Raportul de audit intern
Elaborarea proiectului de raport de audit intern
Transmiterea proiectului de raport de audit intern
Reuninuea de conciliere
IV. Raportul de audit intern
Întocmirea raportului de audit intern
Difuzarea raportului de audit intern
V. Urmărirea recomandărilor

- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

4 ore
4 ore
4ore

4 ore
2 ore

Bibliografie:
*** Recomandări privind controlul intern - extras din „Noua practică a controlului intern” cu autorizare IFACI, realizat de
Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2004.
*** Legea 163/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999 republicată privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul
Oficial nr. 598 din 22 august 2003.
*** Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, M. Of. nr. 953/2002.
***Ordonanţa Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern,M.Of nr. 91/2004.
***Ordonanţa Guvernului nr. 119/199 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, modificata şi completata, publicată
în Monitorul Oficial nr. 799/2003.
*** Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999 republicată privind activitatea de audit financiar, publicată în
Monitorul Oficial nr. 598/ 2003.
***OMFPnr.38/2003pentruaprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,M.Of.130bis/ 2003.
***OMFP nr.1.702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea si exercitarea activităţii de consiliere, Monitorul
Oficial nr. 154/2006.
***OMFP nr.1.389/2006 de modificare si completare OMFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern
,cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, Monitorul Oficial nr. 771/2006.
*** OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, M. Of. nr. 128/2004.
*** Ghid practic - Misiunea de audit intern privind activitatea de achiziţii publice.
*** Ghid practic - Misiunea de audit intern privind activitatea de IT.
*** Ghid practic - Misiunea de audit intern privind gestiunea resurselor umane.
1. M. Boulescu, M. Ghiţă, V. Mareş - Fundamentele auditului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001
2. M.Ghiţă,V. Mareş,M. Popescu,S. Domnişoru, E. Ghiţă–Conceptele,metodologia şi raportarea în audit, Ed. Universitaria,
Craiova, 2003.
3. M. Ghiţă, E. Ghiţă, S. Domnişoru - Manual de audit intern, Ed. Sitech, Craiova,2004.
4. M. Ghiţă, M. Popescu - Auditul intern al institutiilor publice: teorie şi practică, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2006.
5. M. Ghiţă, E. Ghiţă, A. G. Manta, D. Voinea – Guvernanta corporativa si auditul intern, Ed. Universitaria, Craiova, 2009.
Bibliografie suplimentara:
1. Griffiths Phil –Risk-Based Auditing, Gower Publishing Limited, England, 2005.
2. J. Renard - Teoria şi practica auditului intern - Ediţia a IV- a, Ministerul
Finanţelor Publice,
Bucureşti, 2002, pag. 183 - 311.
3. Spencer Pichett K.T.-The Internal Auditing Handbook, Second Edition, Editura JohnWiley
&Sons, III,River Street, Hoboken, NY 07030, USA, 2006.
2. M. Ghiţă - Auditul intern ,Ed. Economica, Bucureşti, 2004.
3. E. Ghiţă, M. Ghiţă - Audit şi control, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007.
4. E. Ghiţă - Audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2007.
Finalizarea practicii de specialitate, va consta în elaborarea unei misiuni de audit intern ( cu cele patru etape ) într-o
instituţie publică sau entitate economică. Masteranzii, în urma efectuării practicii de specialitate de două săptămâni, vor prezenta şi
adeverinţa doveditoare de la instituţie. Lucrarea se va prezenta pe suport scris şi informatic, în cadrul examenului, conform
programării.

Bibliografie
1. M. Ghiţă - Auditul intern ,Ed. Economica, Bucureşti, 2004.
2. E. Ghiţă, M. Ghiţă - Audit şi control, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007.
3. E. Ghiţă - Audit public intern, Ed. Sitech, Craiova, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în
vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză.Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului
economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice.
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
finală
Evaluarea la final de
10.4 Curs
Examen oral
60%
semestru
Prezență
10%
10.5 Seminar/laborator
Referat
Prezentare referat
30%
10.6 Standard minim de performanţă
 Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilității.
Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea proiectului.
Data completării:
Titular de curs,
Titular de seminar,
Data avizării în
departament:

Director Departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

Conducerea afacerilor
2.5 Semestrul

IV

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

1
14
ore
34
30
30
2
2
98
140
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, management
4.2 de competenţe
Cunoasterea aprofundată a unei arii de specializare şi a celor mai recente dezvoltări teoretice şi
metodologice specifice
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la Internet, dar şi la
seminarului/laboratorului
videoproiector.

6. Competenţele specifice acumulate
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii
specializată a metodelor, tehnicilor şi
financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
procedurilor din domeniul de studii
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiarcontabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a societăților de grup și
a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în
vederea fundamentării actului decizional în entitățile economice

Competenţe profesionale

C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei
probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul
extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune
economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a
Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea
activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe
transversale

CT1



Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare
Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și
responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Conducerea afacerilor are ca obiectiv principal formarea cunoştinţelor şi
aprofundarea modelelor pe care le generalizează fenomenul globalizării şi al
regionalizării în domeniul afacerilor; însuşirea şi mai ales aplicarea metodelor
moderne de reuşită în afaceri în contextul integrării europene; cunoaşterea etapelor
componente şi modalităţile de derulare a unei afaceri, de catre masteranzi.
Prin parcurgerea cursului se urmăreşte:
 studierea rolului afacerilor şi al omului de afaceri în economia de
piaţă;
 analiza marketingului afacerilor;
 modul de organizare a activităţii omului de afaceri;
 examinarea comportamentului în afaceri;
 studierea regulilor de bază ale comunicării;
 diagnosticarea şi autodiagnosticarea activităţii omului de afaceri.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Conducerea afacerilor se urmăreşte cunoaşterea
conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a
dobândirii de competenţe specifice.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea cunoaşte notiuni cu privire la :
- Marketingul afacerilor;
- Organizarea activităţii omului de afaceri;
- Comunicarea în afaceri;
- Comportamentul în afaceri;
- Diagnosticarea şi autodiagnosticarea activităţii omului de afaceri;

8. Conţinuturi

8.1 Curs
Capitolul 1.
Afacerea şi rolul el în economia de piaţă
Capitolul 2.
Marketingul afacerilor

Metode de predare
Observaţii
Prelegere
cu
ajutorul 2 ore
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi 4 ore
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Capitolul 3.
Metode didactice utilizate în 2 ore
Abordarea unei afaceri
procesul
de
predare
Capitolul 4.
2 ore
(clasice/moderne)
Clientul într-o afacere
Metode de transmitere şi
Capitolul 5.
4 ore
însuşire de cunoştinţe:
Organizarea activităţii omului de afaceri
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea, 4ore
Capitolul 6.
instructajul)
şi
conversative
Comportamentul în afaceri
(conversaţia euristică, discuţia 4 ore
Capitolul 7.
colectivă, problematizarea);
Comunicarea în afaceri
- de comunicare scrisă (lucrul cu
Capitolul 8.
2 ore
manualul), lectura explicativă,
Analiza tranzacţională
lectura independentă, etc.
Capitolul 9.
4ore
Metode de învăţare dirijată sau
Diagnosticarea şi autodiagnosticarea activităţii omului de nedirijată:
afaceri
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
Bibliografie
1. I. Popescu - Ştiinţa conducerii: valori, tendinţe, perspective, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004;
2. Maria Gaf-Deac –Managementul Afacerilor, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008;
3. Dumitru Popescu – Managementul Marketingului Organizaţiei, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008;
4. I. Verboncu – Ştim să conducem?, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
5. D. Popescu - Procesul decizional cu întreprinderile mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
6. Al. Puiu - Management în afacerile economice internaţionale, Editura Independenţa, Bucureşti, 1997;
7. E. Comănescu - Management european, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
8. I. Moraru - Introducere în psihologia managerială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
9. B. H. Maynard, Conducerea activităţii economice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
Sistem de evaluare: Examen scris – 60%. Referat – 30%. Prezenţă – 10% Prezentarea la examen este condiţionată de susţinerea
unui referat din temele de cercetare ştiinţifică propuse aferente disciplinei.-

8.2 Seminar/laborator
Rolul afacerilor şi al omului de afaceri în economia de
piaţă
Funcţiile şi responsabilităţile omului de afaceri
Marketingul afacerilor
Rolul clientului
Tipologia clienţilor.
Organizarea activităţii omului de afaceri
Colaborarea cu echipa
Organizarea relaţiilor cu subordonaţii

Metode de predare
Observaţii
La fiecare seminar, se vor face 1 ora
purta discuţii conform tematicii.
1ora
1 ora
1 ora
1ora
1 ora
1 ora
1 ora

Analizarea unei potenţiale afaceri
1 ora
Principii şi reguli pentru reuşita în afaceri
1 ora
Reguli de bază ale comunicării
1 ora
Tipologia comunicării
1 ora
Analiza tranzacţională
1 ora
Diagnosticarea şi autodiagnosticarea activităţii omului de
1 ora
afaceri
Bibliografie
1. I. Popescu - Ştiinţa conducerii: valori, tendinţe, perspective, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004;
2. Maria Gaf-Deac –Managementul Afacerilor, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008;
3. Dumitru Popescu – Managementul Marketingului Organizaţiei, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.
Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

oral

-

%
%]

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative,
Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

AUDIT FINANCIAR

II

2.5 Semestrul

4

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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




DO

1
14
ore
12
12
45
2
2
10
83
125
5

Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și transpunerea lor
în practică
C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economic
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit e,
instituţii publice şi instituţii de credit
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe transversale

CT1




Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare
Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și
responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Audit financiar are ca obiectiv principal familiarizarea masteranzilor cu
formele de audit financiar, cadrul legislativ şi normativ cât şi cu organismele în prin
care se organizează şi exercită auditul financiar la instituţiile publice şi private.
Scopul cursului constă în asigurarea pregătirii, respectiv însuşirea de către
masteranzi a metodologiei de exercitare a formelor de audit financiar la instituţiile
publice şi private prin cursuri metodologice, precum şi prin seminarii cu caracter
preponderent operaţional (lucrări aplicative, studii de caz).
Asigurarea fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice si
metodologice ale auditului financiar, astfel încât să se obţină abilităţile pentru
realizarea unei misiuni de audit financiar.
7.2 Obiectivele specifice

Cursul prezintă instrumentele și procedurile recomandate de standardele
internaționale și naționale pentru realizarea auditului. Procedurile se referă la
relațiile auditorului cu entitatea auditată, la organizarea, conducerea și realizarea
auditului, la controlul calității auditului.
Procedurile profesionale de audit oferă instrumente specifice pentru
cunoașterea preliminară a entității auditate, organizarea și planificarea misiunii de
audit, întocmirea și folosirea documentele de lucru, culegerea și prelucrarea
probelor, realizarea obiectivelor planului de audit, examinarea situațiilor financiare,
analiza evenimentelor ulterioare, continuitatea activității, emiterea opiniei de audit.

8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme

I.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Ansamblul relaţional
contabilitate - control
financiar-audit internaudit financiar extern
Aria de aplicabilitate a
auditului financiar
Elemente de referinţă ale
auditului financiar
Tipuri fundamentale de audit
financiar
Rolul auditului financiar în
relaţie cu contabilitatea
Rolul auditului financiar în
relaţie cu controlul financiar
Rolul auditului financiar în
relaţie cu auditul intern

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.

Observaţii

4 ore

Metode didactice utilizate în
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
procesul
de
predare
accesat de către toți masteranzii prin contul
(clasice/moderne)
personal la debutul activităţii prin intermediul
Metode de transmitere şi
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
însuşire de cunoştinţe:
Suite;
- de comunicare orală,
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
expozitive
(povestirea,
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
descrierea, instructajul) şi
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
conversative
(conversaţia
bibliografice indicate;
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura

independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

II.Rolul
Camerei
Auditorilor
Financiari
din
România
în
coordonarea activităţii de audit
financiar
2.1.Acquis-ul comunitar privind auditul
financiar şi adoptarea lui în România
2.2.Etica profesională în auditul
financiar
2.3.Soluţionarea conflictelor etice
2.4.Reţeaua de standarde de audit
financiar
2.5.Directivele
europene
şi
reglementările privind auditul financiar
2.6.Normele de comportament în
audit
2.7.Independenţa în audit
2.8.Răspunderea juridică.
III. Documentarea lucrărilor
de audit financiar
3.1. Dosarul permanent şi dosarul
exerciţiului
3.2.
Caracteristicile
şi
confidenţialitatea documentelor
de lucru

IV. Procedurile
analitice
utilizate în auditarea
situaţiilor financiare
4.1. Proceduri
financiare
bazate
pe
indicatori
financiari
4.2. Tehnica scorurilor utilizată
în auditarea situaţiilor

4 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate;

4 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate;
4 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor

financiare
4.3. Metoda
extrapolării
utilizată în auditarea
situaţiilor financiare
4.4. Modelarea
dinamică
utilizată în auditarea
situaţiilor financiare
4.5. Utilizarea
programului
informatic CIEL Audit şi
Revizuire în auditarea
situaţiilor financiare

bibliografice indicate;

V. Misiunea de bază în auditul
situaţiilor financiare
5.1. Acceptarea mandatului şi
contractarea lucrărilor de audit
5.2. Planificarea auditului
5.3. Evaluarea controlului intern şi
determinarea riscului de control
5.4. Eroare şi frauda
5.5. Metodologie şi tehnici de
audit financiar
5.6. Auditarea
vânzărilor şi
debitorilor entităţii.
5.7.Auditarea
achiziţiilor,
creditorilor
şi
beneficiilor
angajaţilor
5.8. Auditarea stocurilor şi a
imobilizărilor corporale
5.9.Auditarea numerarului şi a
echivalentelor de numerar
5.10.Auditul poziţiei financiare şi
al performanţei

4 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate;

VI. Raportul de audit

4 ore

6.1. Rolul şi conţinutul raportului
de audit
6.2. Tipologia opiniei de audit,
procesul decizional folosit de
auditori pentru a alege raportul de
audit potrivit
6.3. Elementele de bază ale
raportului de audit

 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate;

VII. Misiuni de audit speciale şi
misiuni conexe

4 ore

7.1.Misiuni de audit specifice
asupra situaţiilor financiare şi
respectării clauzelor contractuale
7.2.Misiuni de examinare a
informaţiilor
financiare
previzionale

 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toți masteranzii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor

7.3.Misiuni conexe de audit
privind
examinarea
şi
completarea situaţiilor financiare.

bibliografice indicate;

Bibliografie
[1] C. Bârnea, M. Boulescu. (2006), Audit financiar, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti
[2] Bogdan, A. M., (2005), Auditul financiar în corelaţie cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura
Universitaria, Craiova.
[3] M. Boulescu, (2005), Audit şi control financiar, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti
[4] Arens, A.A.; Loebbecke, J.K. (2003), Audit - o abordare integrată, ediţia a 8-a, Editura Arc.
[5] Turlea E., Roman A. G., , Neamţu H.- Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, 2012
[6] Federatia Internationala a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din Romania - Reglementari Internationale de
Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (Vol. I + II), Editura Irecson – 2009
[7] ***OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)(actualizata)
[8] *** Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr.
26/2010, Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2010
8.2 Seminar/laborator

I.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Metode de predare

Observaţii

Ansamblul relaţional
contabilitate - control
financiar-audit internaudit financiar extern
Aria de aplicabilitate a
auditului financiar
Elemente de referinţă ale
2 ore
auditului financiar
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
Tipuri fundamentale de audit
timpul activităților de seminar și a referinţelor
financiar
bibliografice indicate;
Rolul auditului financiar în
relaţie cu contabilitatea
Rolul auditului financiar în
relaţie cu controlul financiar
Rolul auditului financiar în
relaţie cu auditul intern
La fiecare seminar, se vor face

II.Rolul
Camerei
Auditorilor
Financiari
din
România
în
coordonarea activităţii de audit
financiar
2.1.Acquis-ul comunitar privind auditul
financiar şi adoptarea lui în România
2.2.Etica profesională în auditul
financiar
2.3.Soluţionarea conflictelor etice
2.4.Reţeaua de standarde de audit
financiar
2.5.Directivele
europene
şi
reglementările privind auditul financiar
2.6.Normele de comportament în
audit
2.7.Independenţa în audit
2.8.Răspunderea juridică.
III. Documentarea lucrărilor

aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse
la finalul temei de aplicaţie.

2 ore
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

2 ore

de audit financiar
3.1. Dosarul permanent şi dosarul
exerciţiului
3.2.
Caracteristicile
şi
confidenţialitatea documentelor
de lucru
IV.

 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

Procedurile analitice
utilizate în auditarea
situaţiilor financiare

4.1. Proceduri
financiare
bazate
pe
indicatori
financiari
4.2. Tehnica scorurilor utilizată
în auditarea situaţiilor
financiare
4.3. Metoda
extrapolării
utilizată în auditarea
situaţiilor financiare
4.4. Modelarea
dinamică
utilizată în auditarea
situaţiilor financiare
4.5. Utilizarea
programului
informatic CIEL Audit şi
Revizuire în auditarea
situaţiilor financiare

2ore
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

V. Misiunea de bază în auditul
situaţiilor financiare
5.1. Acceptarea mandatului şi
contractarea lucrărilor de audit
5.2. Planificarea auditului
5.3. Evaluarea controlului intern şi
determinarea riscului de control
5.4. Eroare şi frauda
5.5. Metodologie şi tehnici de
audit financiar
5.6. Auditarea
vânzărilor şi
debitorilor entităţii.
5.7.Auditarea
achiziţiilor,
creditorilor
şi
beneficiilor
angajaţilor
5.8. Auditarea stocurilor şi a
imobilizărilor corporale
5.9.Auditarea numerarului şi a
echivalentelor de numerar
5.10.Auditul poziţiei financiare şi
al performanţei
VI. Raportul de audit
6.1. Rolul şi conţinutul raportului
de audit

2 ore
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

2 ore
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

6.2. Tipologia opiniei de audit,
procesul decizional folosit de
auditori pentru a alege raportul de
audit potrivit
6.3. Elementele de bază ale
raportului de audit
VII. Misiuni de audit speciale şi
misiuni conexe
7.1.Misiuni de audit specifice
asupra situaţiilor financiare şi
respectării clauzelor contractuale
7.2.Misiuni de examinare a
informaţiilor
financiare
previzionale
7.3.Misiuni conexe de audit
privind
examinarea
şi
completarea situaţiilor financiare.

2 ore
 Se recomandă masteranzilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităților de seminar și a referinţelor
bibliografice indicate;

Bibliografie
[1] C. Bârnea, M. Boulescu. (2006), Audit financiar, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti
[2] Bogdan, A. M., (2005), Auditul financiar în corelaţie cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura
Universitaria, Craiova.
[3] M. Boulescu, (2005), Audit şi control financiar, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti
[4] Arens, A.A.; Loebbecke, J.K. (2003), Audit - o abordare integrată, ediţia a 8-a, Editura Arc.
[5] Turlea E., Roman A. G., , Neamţu H.- Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, 2012
[6] Federatia Internationala a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din Romania - Reglementari Internationale de
Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (Vol. I + II), Editura Irecson – 2009
[7] ***OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)(actualizata)
[8] *** Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr.
26/2010, Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2010
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar –
contabil întrucât permite studenților însușirea unor cunoștiințe și abilități practice în domeniul patrimoniului
entităților;

1.1.

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezență
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă


Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilității.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative ,
Craiova
Departamentul de Stiinte economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

AUDITUL PERFORMANŢEI

II

2.5 Semestrul

4

2.6 Tipul de
evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2,75
din care: 3.2 curs
1,25
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
38,5
din care: 3.5 curs
17,5
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




Cunoștințe de contabilitate, analiză economică,control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

DO

1,5
21
ore
12
12
32
2
2,5
10
70
109
5

Competenţe profesionale

C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și transpunerea lor
în practică
C2.2. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit în
instituţii publice şi instituţii de credit
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat
C3.8 Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entitățile
economice
C3.9 Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Utilizarea adecvată a conceptelor auditului intern şi ale performanţei în

implementarea conceptului guvernanţei corporative la nivelul entităţilor
publice şi private
7.2 Obiectivele specifice

 Însuşirea conceptelor specifice auditului intern şi ale performanţei şi
utilizarea adecvată a acestora în comunicarea profesională din organizaţii;
 Abordarea trihotomică a efortului de luptă împotriva fraudelor şi a
corupţiei pe palierele: prevenţie-educaţie-combatere;
 Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a auditului performanţei, precum şi de
utilizare a metodelor şi procedeelor de evaluare a eficacităţii, economicităţii
şi eficienţei proceselor desfăşurate;
 Optimizarea utilizării resurselor avute la dispoziţie de entităţile publice şi private;
 Valorificarea eficientă şi inovativă a abilităţilor în corelarea resurselor
potenţiale cu necesităţile fluxurilor de activităţi din organizaţie.

8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme

Metode de predare

1. Noţiuni generale privind auditul
performanţei
1.1 Conceptul de performanţă;

Prelegere
cu
ajutorul 1 ora
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi  Suportul de curs în format electronic va putea fi

Observaţii

1.2 Geneza funcţiei de audit;
1.3Conceptele de audit si audit al
performantei;
1.4 Auditul performantei si guvernanta
corporativa;
1.5
Pozitionarea
auditului
performantei.

2. Mandatul şi obiectivele auditului
performanţei
2.1 Elemente de referinţă în evoluţia
auditului;
2.2 Conceptul de audit;
2.3 Mandatul auditului;
2.4 Tipologia auditului
2.5 Mandatul auditului performanţei
2.6 Obiectivele auditului performanţei
;
2.7 Caracteristicile auditului
performanţei.
3. Principiile auditului performanţei
3.1 Principii generale;
3.2 Principii specifice;
3.3 Cerinţe privind pregătirea
profesională a auditorilor.

4. Caracteristicile şi abordările

în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Metode didactice utilizate în  Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
procesul
de
predare a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi indicate;
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive
(povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 ora

auditului performanţei
4.1 Caracteristicile auditului
performanţei;
4.2 Domeniile de exercitare a
auditului performanţei;
4.3 Modalităţi de măsurare a
performanţei;
4.4 Abordarea celor 3 E;
5. Metodologia realizării auditului
performanţei.
Principii
fundamentale ale metodologiei
5.1 Principiile fundamentale ale
metodologiei;
5.2 Cadrul normativ şi procedural de
exercitare a auditului performanţei;
5.3 Planificarea auditului
performanţei;
5.4 Etapele misiunii de audit al
performanţei;
5.5 Structura managerială şi
operaţională a auditului performanţei;
6. Etapele şi procedurile realizării
auditului performanţei. Pregătirea
misiunii
6.1 Importanţa stabilirii unei strategii
de audit;
6.2 Pregătirea misiunii de audit;
6.3 Iniţierea auditului;
6.4 Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor;
6.5 Analiza riscului;
6.6 Evaluarea interesului
beneficiarilor;
6.7 Elaborarea programului de audit.
7. Derularea misiunii de audit al
performanţei şi intervenţia la faţa
locului
7.1 Etapele misiunii de audit al
performanţei;
7.2 Fazele execuţiei misiunii de audit
al performanţei;
7.3 Tehnicile de executare a misiunii;
7.4 Conţinutul documentaţiei
întocmite;
7.5 Stabilirea criteriilor de audit şi a
surselor;
7.6 Obţinerea şi valorificarea probelor
de audit.
8. Raportarea rezultatelor auditului
performanţei
8.1 Elaborarea proiectului de raport
de audit al performanţei;
8.2 Transmiterea proiectului de raport
de audit public;

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

1,5 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

8.3 Reuniunea de conciliere;
8.4 Raportul final (definitiv);
8.5 Supervizarea;
8.6 Difuzarea raportului.
9. Urmărirea recomandărilor din
cadrul raportului de audit al
performanţei
9.1 Obiectivele verificării
implementării recomandărilor;
9.2 Responsabilităţi în verificarea
implementării recomandărilor;
9.3 Procedura de verificare a
implementării recomandărilor;
9.4 Evaluarea misiunii de audit al
performanţei.
10. Asigurarea calităţii auditului
performanţei
10.1 Palierele asigurării calităţii;
10.2 Misiune, competenţe,
responsabilităţi;
10.3 Evitarea conflictelor de interse;
10.4 Competenţă şi conştiinţă
profesională;
10.5 Pregătirea profesională continuă;
10.6 Programul de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii activităţii de
audit;
10.7 Evaluarea calităţii misiunii de
audit.
11. Auditul performanţei şi
guvernanţa corporativă
11.1 Conceptul de guvernanţă
corportativă;
11.2 Pilonii guvernanţei corporative;
11.3 Auditul performanţei şi asistenţa
acordată managerului;
11.4 Auditul performanţei şi
managementul riscului;
11.5 Auditul financiar şi
managementul
financiar şi al controlului
intern/managerial.
12. Controlul intern-finalitatea
auditului performanţei
12.1 Controlul intern-funcţie a
managementului;
12.2 Poziţionarea auditului
performanţei în raport cu controlul
intern;
12.3 Contribuţia auditului
performanţei la îmbunătăţirea
controlului intern;
13. Valoarea adăugată de auditul
performanţei
13.1 Îmbunătăţirea sistemului de
control intern managerial;

suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal

13.2 Creşterea performanţei în
desfăşurarea proceselor;
13.3 Oportunităţile identificate în
îndeplinirea obiectivelor organizaţiei;

la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

14. Auditul performanţei şi
performanţa auditului
14.1 Structura managerială şi
operaţională a auditului intern al
performanţei;
14.2 Optimizarea deciziei de
implementare a auditului
performanţei;
14.3 Indicatori de cuantificare a
performanţei auditului intern.

1 ora

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

TOTAL ORE

17,5

Bibliografie

1. GHIŢĂ, M., GHIŢĂ, E., Guvernanţa corporatistă şi auditul intern, Editura Universitaria, Craiova, 2009;
2. MARE, E., OANŢĂ, F., Control financiar, audit şi expertize contabile, Editura Academiei Forţelor Terestre,
Sibiu, 2007;
3. MARE, E., OANŢĂ, F., Control, audit şi expertize contabile, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006;
4. NAGY, A., Auditul intern în sistemul instituţiilor de credit din România, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2005;
5. OPREAN, I., Control şi audit financiar-contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002;
6. PRISECARU, P., Guvernanţa UE, Editura Economică, Bucureşţi, 2005;
7. RENARD, J., Teoria şi practica auditului intern, Ediţia a IV-a, Traducere din limba franceză realizată de
Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2002;
8. SIMIONESCU, A. şi colaboratorii, Control managerial, Editura Economică, Bucureşţi, 2006;
9. ***Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în M.Of. nr. 856/05.12.2011;
10. ***OMFP Nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
*** Hotărârea plenului Curţii de Conturi a României nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste
activităţi, M.Of. nr. 832/13.12.2010.
8.2 Seminar/laborator

1. Analiza comparată a conceptelor
de audit intern al performanţei,
audit extern, consultanţă,
inspecţie, control de gestiune
1.1 Auditul performanţei-auditul
extern;
1.2 Auditul performanţei-consultanţa;
1.3 Auditul performanţei-inspecţie;
1.4 Auditul performanţei-control de
gestiune;
1.5 Auditul performanţei-auditul de
regularitate.
2. Identificarea domeniilor,
funcţiilor şi activităţilor ce pot
constitui sfera auditului
performanţei
2.1 Care sunt domeniile ce fac
obiectul auditului performanţei ?
2.2 Care sunt funcţiile ce fac obiectul
auditului performanţei ?
2.3 Care sunt procesele ce fac
obiectul auditului performanţei ?.

Metode de predare

Observaţii

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse
la finalul temei de aplicaţie.

de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

3. Analiza factorilor de asigurare a
credibilităţii auditului performanţei
33.1 Importanţa respctării
metodologiei;
3.2 Codul etic al auditorilor interni;
4. Analiza comparată a auditului
intern al performanţei şi
auditului financiar
4.1 Analiza comparată a
metodologiei;
4.2 Relaţiile de complementaritate
între auditul performanţei şi auditul
financiar.
5. Metodologia realizării unei
misiuni de audit al performanţei
5.1 Planificarea auditului
performanţei;
5.2 Etapele misiunii de audit al
performanţei;
6. Proceduri şi documente de
pregătire a unei misiuni de audit al
performanţei
6.1 Iniţierea auditului;
6.2 Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor;
6.3 Analiza riscului;
7. Derularea procedurilor şi
întocmirea documentelor specifice
etapei de intervenţie la faţa locului
din cadrul unei misiuni de audit al
performanţei
7.1 Şedinţa de deschidere;
7.2 Colectarea şi analiza probelor de
audit;
7.3 Revizuirea documentelor şi
constituirea dosarelor;
7.4 Şedinţa de închidere.
8. Derularea procedurilor şi
întocmirea documentelor specifice
etapei de raportare a rezultatelor
din cadrul unei misiuni de audit al
performanţei
8.1 Obligaţiile entităţilor publice care
intră în competenţa de control a Curţii
de Conturi;
8.2 Etapele controlului Curţii de
Conturi;
8.3 Actele de control întocmite şi
modul de valorificare a acestora;
9. Metodologia organizării şi
desfăşurării unei misiuni de
verificare a modului de
implementare a recomandărilor
9.1 Intervenţia la faţa locului;
9.2 Elaborarea proiectului raportului
de audit;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

9.3 Difuzarea raportului de audit al
performanţei;
9.4 Valorificarea rezultatelor.
10. Modul de acţiune în cazul
identificării unor indicii de
producere a unor fraude pe
parcursul unei misiuni de audit al
performanţei
10.1 Prevederile standardelor
internaţionale;
10.2 Modalităţile de bună practică.
11. Analiza comparată a sistemelor
de audit intern al performanţei din
UK şi SUA
11.1 Analiza comparată a auditului
intern al performanţei din România şi
a celui din UK şi SUA;
11.2 Învăţăminte şi de rezerve de
îmbunătăţire a auditului intern al
performanţei din ţara noastră.
12. Analiza comparată a sistemelor
de control intern CoCo şi COSO
12.1 Analiza comparată a celor două
sisteme;
12. Identificarea avantajelor şi a
dezavantajelor fiecărui sistem;
12.3 Sistemul de control intern şi
cultura organizaţională.
13. Indicatorii de evaluare a valorii
adăugate create de auditul
performanţei
13.1 Indicatori ai eficacităţii;
13.2 Indicatori ai economicităţii;
13.3 Indicatori ai eficienţei;
13.4 Oportunităţi identificate;
13.5 Pierderi evitate.
14. Indicatorii de evaluare a
performanţei
auditului
performanţei
14.1 Indicatori cantitativi;
14.2 Indicatori ai calităţii;
14.3 Indicatori ai eficienţei.
TOTAL ORE

1 ora
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

2 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

1 ora
Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
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Bibliografie

1. BOULESCU, M., ISPIR, I., Audit public extern-naţional şi european, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,
2009;
2. GHIŢĂ, M., SPRÂNCEANĂ, M., Auditul intern în sistemul public, Editura Economică, Bucureşţi, 2006;
3. MARE, E., OANŢĂ, F., Auditul intern în domeniul militar, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006;
4. OPREAN, I., Procedurile auditului şi ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;
5. *** OGR nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
6. *** Cartea galbenă a Comisiei Europene intitulată „Bine aţi venit în lumea controlului financiar public intern”,
2006;
7. ***OMFP Nr.1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP Nr.946/2005;
8. ***OMFP Nr.1.649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP Nr.946/2005;
9. *** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

sistemul de control intern/managerial în M.Ap.N., M.Of. nr. 531/31.07.2012;
10. *** INTOSAI GOV 9100;
11. *** INTOSAI GOV 9110;
12. *** INTOSAI GOV 9120;
13. *** INTOSAI GOV 9130;
14. *** INTOSAI GOV 9140;
15. *** INTOSAI GOV 9150.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conţinuturile disciplinei Auditul performanţei sunt circumscrise următoarelor repere teoretice şi practice
contemporane:
 Reforma administraţiei publice din România;
 Creşterea performanţei managementului cheltuielilor publice;
 Implementarea standardelor de control intern şi a celor de audit;
 Creşterea competitivităţii şi a coeziunii în interiorul UE.
 Tematica disciplinei Auditul performanţei răspunde următoarelor cerinţe ale angajatorilor:
 Implementarea unei bune guvernanţe la nivelul entităţilor publice şi private;
 Prevenirea, educaţia şi combaterea fraudelor şi a corupţiei;
 Asigurarea îndeplinirii performante a obiectivelor organizaţiilor;
Păstrarea integrităţii patrimoniului.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezență
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen scris

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă

-

utilizarea corectă a noţiunilor şi conceptelor de bază ale performanţei şi auditului performanţei;
alcătuirea progresivă a portofoliului, de-a lungul activităţilor de seminar;
prezentarea şi exemplificarea etapelor metodologiei de defăşurare a unei misiuni de audit al performanţei;
argumentarea importanţei cunoaşterii şi utilizării auditului performanţei ca important instrument managerial al
viitorilor conducători ai organizaţiilor.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative,
Craiova
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Contabilitate – Audit intern în sistemul public şi privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

CONTROLUL EXTERN ÎN SISTEMUL PUBLIC ŞI PRIVAT

II

2.5 Semestrul

I 2.6 Tipul de
V evaluare

E1

2.7. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………Pregîtire examen final
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
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
6. Competenţele specifice acumulate




Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
Cunoștințe de comportament în echipă

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate
informatizată
Sală de seminar dotată cu tablă și laborator CIEL

DO

2
14
ore
30
40
34
2
2
108
150
6

C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și transpunerea lor
în practică
C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice

Competenţe profesionale

C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice, instituţii publice şi instituţii de credit
C2.5. Explicarea și aplicarea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar -contabil.
C2.6. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit
C3. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea specializată a metodelor, tehnicilor şi procedurilor din domeniul de studii
C3.1. Alegerea politicilor şi metodelor contabile specifice gestiunii financiare a resurselor şi rezultatelor entităţilor economice
C3.2. Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici financiar-contabile, la nivelul întreprinderilor individuale, a
societăților de grup și a entităților publice
C3.3.Analiza, sinteza și utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entitățile
economice
C3.4.Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de
mediul extern asupra firmei
C3.5. Capacitatea de a realiza activităţi de contabilitate şi gestiune economică, control şi audit intern şi audit statutar
C3.6. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de audit și a Standardelor Internaționale de Audit
C3.7. Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și raportarea activității contabile în sectorul public și privat

Competenţe transversale

CT1


Aplicarea doctrinei și deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe,
interdisciplinare



Fundamentarea și asumarea de strategii economice, în condiții de responsabilitate și autonomie



Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

CT2

CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Controlul extern în sistemul public şi privat are ca obiectiv principal
îmbogăţirea cunoştinţelor masteranzilor privind formele și metodologiile de exercitare a
controlului extern cât si instituțiile ce le organizează și exercită îmbinând elemente din
sfera disciplinelor cu caracter informatic şi economic.
Prin conținutul și structura sa, cursul oferă accesul masteranzilor către
informația inteligibilă, credibilă și relevantă, informație degajată de situațiile financiare.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Controlul extern în sistemul public şi privat se
urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază teoretice și metodologice ale
controlului extern specific sistemului public din România, ale cărei reglementări sunt
conforme cu directivele europene.
După parcurgerea acestui curs, masteranzii vor avea cunoștințe și abilități
privind:
- cunoașterea instituțiilor ce exercită controlul extern .
- capacitatea de a lucra în echipă

- preluarea unor informații obținute din literatura de specialitate și
confruntarea cu rezultatele experimentale, de laborator sau practice în formularea
unor argumente și decizii;
- posibilitatea transpunerii în practică a cunoștințelor teoretice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme

Metode de predare

Observaţii

1. Controlul concept, evolutie si stadiul Prelegere
actual

2 Coordonate ale controlului intern

cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive
(povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia 2 ore
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
- de comunicare scrisă (lucrul
accesat de către toți studenții prin contul personal
cu
manualul),
lectura
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
explicativă,
lectura
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
independentă, etc.
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

Metode de învăţare dirijată
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
sau nedirijată:
timpul predării și a referinţelor bibliografice
- metode de observare directă
indicate;
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

3. Contolul extern – prezentare generala

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

4. Controlul fiscal – forma de control

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

5. Controlul extern exercitat de ANAF –
coordonate ale inspectiei fiscale

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
6 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

6. Auditul extern (financiar) exercitat de
Curtea de Conturi a Romaniei

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
6 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

7.Complementaritatea auditului intern cu
auditul financiar

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

8. Valentele controlului extern exercitat
de Autoritatea Nationala a Vamilor

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
2 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

9.Controlul si recuperarea fondurilor
comunitare si a fondurilor de cofinantare
aferente utilizate neorespunzator

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
4 ore

 Suportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal
la debutul activităţii prin intermediul Platformei de
e-Learning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;
Bibliografie
[1] .Ghiță Emil, Controlul intern și controlul extern, 2005, Editura Sitech.
[2]
[3]. Simionescu (Bușe) Silvia, Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura
Sitech.
[4]ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
[5]. Legea nr.61–XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit
[6].Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în „Monitorul Oficial”.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
4 ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
CONTROLUL FISCAL ŞI INSPECŢIA
FISCALĂ
4 ore
Controlul fiscal – Aspecte general
Cadrul legal al controlului fiscal
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
Principiile fiscalităţii – Aspecte generale
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
Controlul fiscal în raportul de drept
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
material fiscal
indicate;
Reguli de aplicare generală a Codului
fiscal
CONTROLUL FISCAL ŞI INSPECŢIA
FISCALĂ
4 ore
Inspecţia fiscală – Aspecte generale
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
Persoanele supuse inspecţiei fiscale
La fiecare seminar, se vor face activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
Formele şi întinderea inspecţiei fiscale
indicate;
aplicaţii practice, conform
Proceduri şi metode de control fiscal
tematicii.
Perioada supusă inspecţiei fiscale
CONTROLUL FISCAL ŞI INSPECŢIA Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse
FISCALĂ
Coordonate fundamentale în realizarea la finalul temei de aplicaţie.
inspecţiei fiscale
Inspecţia fiscală a persoanelor fizice
supuse impozitului pe venit – Aspecte
generale
4ore
Cadrul procedural privind realizarea
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
inspecţiei fiscale
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
Aspecte introductive – definiţii
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
Proceduri pentru pregătirea inspecţiei
indicate;
fiscale
Proceduri pentru efectuarea inspecţiei
fiscale
Proceduri pentru valorificarea rezultatelor
inspecţiei fiscale
Proceduri pentru efectuarea inspecţiei
fiscale la persoane fizice
ORGANIZAREA
CONTROLULUI
4 ore
FINANCIAR-FISCAL
 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
Organe de stat cu atribuţii de control
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
financiar-fiscal
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
Ministerul Finanţelor Publice
indicate;

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF)
Garda Financiară
Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV)
ORGANIZAREA
CONTROLULUI
FINANCIAR-FISCAL
Organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv la entităţile publice
Cadrul legal privind controlul financiar
preventiv şi entităţile la care se
organizează.
Organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv propriu
Exercitarea controlului financiar preventiv
delegat

ELEMENTE
FUNDAMENTALE
PRIVIND CONTROLUL ACTIVITĂŢII
AGENŢILOR ECONOMICI
Aspecte privind controlul angajării
gestionarilor şi constituirii garanţiilor
Aspecte privind controlul existenţei,
integrităţii, păstrării şi pazei bunurilor
şi valorilor
Aspecte privind controlul încasărilor şi
plăţilor în numerar şi fără numerar
Controlul operaţiunilor de încasări şi
plăţi în numerar
Controlul operaţiunilor de încasări şi
plăţi fără numerar
Aspecte
fundamentale
privind
inventarierea elementelor de activ şi
de pasiv
Particularităţi privind inventarierea la
instituţiile publice

4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

4 ore

 Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului
de curs pentru a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
1] .Ghiță Emil, Controlul intern și controlul extern, 2005, Editura Sitech.
[2]. Ghiță Emil, Ghiță Sorina Raluca, Controlul financiar-fiscal și auditul agenților economici, 2006. Editura Universitaria, Craiova
[3]. Simionescu (Bușe) Silvia, Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura
Sitech.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

1.1. Conținutul disciplinei și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar –
contabil întrucât permite masteranzilor însușirea unor cunoștiințe și abilități practice în domeniul patrimoniului
entităților;
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezență
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă



Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilității.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte Economice
Contabilitate
Master
Contabilitate - Audit intern în sistemul public şi privat
Elaborarea si definitivarea lucrarii de disertatie
2.5Semestrul

IV

2.6Tipulde evaluare

CV3 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO
2
28
ore
25
35
33
2
2
97
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Cunoștințe de contabilitate, control, audit.
4.2 de competenţe
 Abilităţi avansate de analiză şi sinteză a cunoştinţelor din domeniul de licență acreditat
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a curs
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
PC echipa cu programe utilitare (Word, Excel, Power Point, etc.), date şi informaţii relevante
despre entitatea ce face obiectul lucrării de disertaţie

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului de studii și
transpunerea lor în practică

C2.1. Obţinerea abilităţilor de cercetare necesare abordării domeniului ştiinţelor economice

C2.2. Aplicarea metodologiei şi procedurilor analizei riscului, în planificarea şi exercitarea auditului
C2.3 Cultivarea abilităţii de a folosi analiza riscului în planificarea şi derularea misiunilor de audit, cât şi în dezvoltarea
managementului riscului ca o importantă funcţie de asistenţă managerială.
C2.4. Capacitatea de întocmire şi analiză a situaţiilor/rapoartelor financiar-contabile şi a rapoartelor de audit pentru entităţi
economice, instituţii publice şi instituţii de credit
C2.5. Explicarea și aplicarea conceptelor, teoriilor și modelelor de bază utilizate în controlul financiar -contabil.
C2.6. Coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de evaluare, audit intern şi audit statutar
C2.7. Participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului financiar-contabil și de audit

Competenţe
transversale

CT3


Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de
învățare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Realizarea lucrării de disertaţie în vederea finalizării studiilor de masterat
7.2 Obiectivele specifice
 Familiarizarea masteranzilor cu cerinţele de fond în vederea realizării lucrării de
disertaţie
 Familiarizarea masteranzilor cu cerinţele de forma în vederea realizării lucrării de
disertaţie, conform,,Ghidului pentru redactarea şi evaluarea lucrării
licenţă/diplomă/masterat’’
 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor masteranzilor de a elabora proiecte şi lucrări
cu caracter preponderent aplicativ
 Oferirea de consultaţii masteranzilor pe parcursul realizării lucrării de disertaţie
 Aplicarea corectă a metodelor, tehnicilor şi modelelor de analiză necesare în
vederea soluţionării temei alese
 Fundamentarea de concluzii şi propuneri specifice fiecărei teme
Identificarea de soluţii novative de rezolvare a temei propuse
Conţinuturi
8.1 Curs
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Discuţii privind modul de elaborare a lucrării de
disertaţie: structura lucrării, condiţii de tehnoredactare,
folosirea referinţelor bibliografice, utilizarea înregistrărilor
operațiilor economice, figurilor, graficelor, tabelelor etc.,
conform,,Ghidului pentru redactarea şi evaluarea lucrării
licenţă/diplomă/masterat’’
Stabilirea calendarului de realizare a lucrarii de
disertaţie
Discuții cu masteranzii privind aspectele teoretice si
metodologice specifice fiecărei teme abordate în lucrare
Pregătirea masteranzilor pentru realizarea părţii practice
a lucrării; precizări cu privire la prezentarea entității unde
se realizează documentarea.

Clarificări privind studiul de caz elaborat în cadrul lucrării
de disertaţie.
Verificarea stadiului de elaborare a lucrărilor de
disertaţie.
Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor şi
propunerilor şi asupra modului de prezentare a lucrării la
examenul de disertaţie (Prezentare în PowerPoint).

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare-învățare
Observaţii
Discuţii
4 ore
Familiarizarea masteranzilor cu cerinţele de
forma în vederea realizării lucrării de
disertaţie,conform,,Ghidului pentru redactarea
şi evaluarea lucrării licenţă/diplomă/masterat’’
Discuţii

4 ore

Discuţii, consultaţii individuale / în grupuri mici,
lucrul cu texte scrise (cărţi, manuale, baze de
date, etc.), lectură independentă, muncă
individuală
Conversaţie, consultaţii individuale / activităţi în
grupuri mici, lucrul cu texte scrise (cărţi,
manuale, baze de date, etc.), lucrul cu
documente specifice temei alese de
masterand, lectură independentă, muncă
individuală, redactare intermediară 1
Conversaţie, activităţi în grupuri mici,
demonstraţii pe calculator, argumentări,
redactare intermediară 2

4 ore

Conversaţie, activităţi în grupuri mici,
demonstraţii, argumentări, redactare finală şi
prezentare slide-uri

Bibliografie
Bibliografie:
I. Literatura de specialitate care abordează tema tratată;

6 ore

6 ore

4 ore

II Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat
Universitatea ”Spiru Haret” Bucureşti
III. Răboacă, Gh, ; Comşa, M., Ciucur, D. (2007), Metodologia cercetării ştiinţifice economice Editura Fundaţiei România
de Mâine.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este in concordanţă cu aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri, deoarece:
 masteranzii cunosc aprofundat aria serviciilor contabile şi pot utiliza cunoştinţele de specialitate pentru a rezolva situaţii
specifice
 masteranzii sunt capabili să elaboreze proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
 masteranzii sunt capabili să execute sarcini profesionale complexe, în condiţii de independenţă profesională şi să îşi asume
roluri, în condiţiile în care şi-au dezvoltat autocontrolul procesului de învăţare
10. Evaluare
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
finală
10.4 Curs
Prezență
Proiect

10.5 Seminar/laborator

Prezentare Proiect

20%
80%

10.6 Standard minim de performanţă


Masteranzii vor demonstra realizarea documentării în vederea realizării temei alese prin prezentarea de draft-uri ale
aspectelor teoretice şi documente relevante folosite (cărţi, articole, documentaţii de la entități, etc.)
 Masteranzii vor demonstra realizarea cel puţin a stadiului de redactare intermediară 1 (draft-ul iniţial al lucrării, cu propunerea
unei soluţii pentru rezolvarea situaţiei concrete din tema lucrării de disertaţie)
Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea proiectului.

Data completării:
Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament,

