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

