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1. Preliminarii
Cursul de Audit financiar este, conform planului de studii, o
disciplină fundamentală. În cadrul cursului se studiază particularităţile
organizării şi exercitării auditului agenţilor economici autohtoni (auditul
general). Cursul Audit financiar contribuie la formarea specialiştilor din
domeniul contabilităţii.
Programa curriculară este elaborată pentru studenţii specialităţii
361.1 Contabilitate, anul III de studiu.
Tematica prelegerilor şi a seminarelor ia în discuţie problemele ce ţin
de reglementarea juridică a auditului în Republica Moldova, aspecte ale
Codului Eticii Profesionale a Contabililor şi Auditorilor Profesionişti,
activitatea auditorului cu privire la acceptarea angajamentului de audit,
modul de planificare a auditului, organizarea controlului calităţii
lucrărilor de audit, evaluarea controlului intern şi procedurile de testare
selectivă, obţinerea dovezilor de audit, exercitare auditului rapoartelor
financiare, finalizarea auditului, modul de întocmire a raportului de audit
şi prezentare a rezultatelor auditului.
Cursul se bazează pe prevederile normative şi legislative privind
organizarea activităţii de audit în Republica Moldova, Standardele
Naţionale de Audit
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3. Obiectivele generale şi specifice ale disciplinei/cursului
Disciplina Audit Financiar are menirea de a informa şi de a forma
profesional studenţii, de a le dezvolta abilităţi practice.
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În rezultatul studierii cursului studenţii vor fi cunoaşte (la nivel de
Cunoaştere)
- definiţia auditului financiar şi trăsăturile specifice ale
auditului financiar în Republica Moldova,
- definiţia Auditului financiar ca disciplină ştiinţifică; sistemul
de discipline cu care colaborează;
- aspectele legislative şi normative ale auditului în Republica
Moldova;
- aspecte generale de organizare ale auditului;
- planificarea auditului;
- evaluarea sistemului contabil şi de control intern;
- procedurile de testare selectivă utilizate în audit;
- procedurile de obţinere a dovezilor de audit;
- exercitarea auditului pe ciclurile de activitate ale
întreprinderii;
- finisarea auditului şi procedurile specifice etapei de finisare
auditului;
raportarea rezultatelor controlului de audit.
4. Competenţe specifice
a) la nivel de Aplicare (capacităţi)
studenţii vor fi capabili:
- să aplice noţiunile de teorie în practica de activitate ale
entităţilor economice;
- să aplice prevederile Standardelor Naţionale de Audit în
auditul entităţilor economice;
- să organizeze şi să planifice auditul rapoartelor financiare;
- să elaboreze planul general şi programul de audit;
- să evalueze riscul şi caracterul semnificativ în audit;
- să examineze înregistrări şi documente contabile;
- să prezinte sintetic rezultatele verificării ciclurilor de activitate
ale întreprinderii;
- să ierarhizeze, conform unor principii proprii sau prevederi
ale SNA dovezile de audit;
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-

să perfecteze şi să sistematizeze documentele de lucru ale
auditorului;
să identifice şi să raporteze rezultatele controlului de audit.

b) la nivel de Atitudini
studenţii vor fi capabili:
- să conştientizeze locul şi rolul auditului financiar în sistemul
controlului financiar;
- să înţeleagă necesitatea şi să respecte Codul eticii profesionale
a contabililor şi auditorilor profesionişti ;
- să participe la discutarea diverselor opinii, susţinînd un punct
de vedere propriu privind aspectele şi procedurile auditului;
- să argumenteze rezultatele unui control de audit şi să propună
soluţii;
- să adereze la opţiunea pentru necesitatea perfecţionării
continue în formarea abilităţilor sale profesionale.
5. Structura cursului
Nr./o

Tema prelegerii

rd.
1.

2.

Bazele conceptuale şi normativ –legislative ale
auditului şi serviciilor conexe.
1. Esenţa activităţii de audit şi locul ei în sistemul
controlului financiar.
2. Actele legislative şi normative ce reglementează
activitatea de audit în Republica Moldova.
3. Obiectul de bază al auditului rapoartelor
financiare. Asigurarea rezonabilă.
4. Tipurile şi caracteristica serviciilor conexe.
Etica profesională a auditorilor. Codul eticii
profesionale a contabililor şi auditorilor.
1. Scopurile şi principiile fundamentale ale conduitei
profesionale.
2. Caracteristica generală a normelor de conduită

Nr.
de
ore

2

2

4

3.

4.

5.

profesională a auditorilor.
3. Cerinţele privind conduita profesională a
auditorilor şi contabililor aferente independenţei
auditorilor.
4. Cerinţele privind conduita profesională a
auditorilor şi contabililor aferente obiectivităţii.
5. Cerinţele privind conduita profesională a
auditorilor şi contabililor aferente publicităţii,
ofertei de servicii şi publicării informaţiei.
6. Cerinţele privind conduita profesională a
auditorilor şi contabililor aferente relaţiilor cu alţi
auditori, precum şi cu contabilii titulari.
Activitatea auditorului cu privire la acceptarea
angajamentului de audit
1. Acceptarea unui nu client.
2. Stabilirea condiţiilor angajamentului de audit.
3. Particularităţile planificării şi angajamentelor
iniţiale.
4. Frauda şi eroarea.
5. Comunicarea cu conducerea agentului economic.
Controlul calităţii lucrărilor de audit
1. Necesitatea şi obiectivele controlului calităţii în
cadrul organizaţiei de audit.
2. Politica şi procedurile de control al calităţii
aferente cerinţelor profesionale.
3. Politica şi procedurile de control al calităţii
aferente aptitudinilor şi competenţei.
4. Politica şi procedurile de control al calităţii
aferente desemnării (repartizării lucrărilor) şi
delegării consultaţiilor.
5. Politica şi procedurile de control al calităţii
aferente acceptării şi păstrării clienţilor.
6. Politica şi procedurile de control al calităţii
aferente monitoringului şi exercitării auditului
individual.
Planificarea auditului
1. Cunoaşterea businessului clientului.
2. Înţelegerea sistemelor contabil şi de control
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intern.
3. Aprecierea preventivă a caracterului semnificativ
şi a riscurilor.
4. Elaborarea planului general şi a programului de
audit.
Evaluarea controlului intern şi proceduri de testare
selectivă.
1. Sistemul de control intern şi elementele acestuia.
2. Testarea controlului intern.
3. Proceduri de testare selectivă.
Proceduri de obţinere a dovezilor de audit.
1. Examinarea înregistrărilor, documentelor şi
activelor.
2. Recalcularea
sau
efectuarea
calculelor
independente.
3. Observarea, Solicitarea şi confirmarea.
4. Proceduri analitice.
Documentele de lucru ale auditorului.
1. Obiectivele şi cerinţele principale faţă de
documentele de lucru ale auditorului, forma şi
conţinutul acestora.
2. Organizarea şi perfectarea documentelor de lucru
ale auditorului.
3. Confidenţialitatea, păstrarea şi dreptul de
proprietate asupra documentelor de lucru ale
auditorului.
4. Utilizarea în procesul de audit a lucrărilor de audit
intern şi a lucrărilor expertului.
Auditul ciclului „Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace
băneşti încasate”
1. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente
auditului
ciclului
„Vînzări
/Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
2. Scopurile auditului ciclului „Vînzări /Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
3. Înţelegerea, evaluarea şi testarea controlului intern
aferent auditului ciclului „Vînzări /Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
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10.

11.

12.

13.

4. Aplicarea procedurilor ce ţin de esenţă în auditul
ciclului „Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace
băneşti încasate”.
5. Aplicarea procedurilor de confirmare externă în
auditul
ciclului
„Vînzări
/Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
Auditul ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi
materiale
/Datorii
privind
facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
1. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente
auditului ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi
materiale
/Datorii
privind
facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
2. Scopurile auditului ciclului „Procurări /Stocuri de
mărfuri şi materiale /Datorii privind facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
3. Înţelegerea, evaluarea şi testarea controlului intern
aferent auditului ciclului „Procurări /Stocuri de
mărfuri şi materiale /Datorii privind facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
Auditul activelor pe termen lung.
1. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente
auditului activelor pe termen lung.
2. Scopurile auditului activelor pe termen lung.
3. Testarea detaliată şi procedurile analitice ale
auditului activelor pe termen lung.
Auditul capitalului propriu, datoriilor financiare pe
termen lung şi scurt.
1. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente
auditului auditului capitalului propriu, datoriilor
financiare pe termen lung şi scurt.
2. Scopurile auditului şi procedurile de audit aferente
auditului capitalului propriu, datoriilor financiare
pe termen lung şi scurt.
Auditul datoriilor pe termen scurt calculate.
1. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente
auditului datoriilor pe termen scurt calculate.
2. Scopurile auditului datoriilor pe termen scurt
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14.

15.

calculate. Înţelegerea, evaluarea şi testarea
controlului intern aferent auditului datoriilor pe
termen scurt calculate.
3. Testarea detaliată şi procedurile analitice aferente
auditului datoriilor pe tern scurt calculate.
Finalizarea auditului.
1. Auditul evenimentelor ulterioare datei întocmirii
rapoartelor financiare.
2. Auditul operaţiunilor cu părţile legate.
3. Examinarea principiului continuităţii activităţii.
4. Auditul estimărilor contabile.
5. Generalizarea şi evaluarea dovezilor de audit.
Stabilirea suficienţei şi adecvării lor.
6. Documentarea lucrărilor de finisare a auditul.
Raportarea rezultatelor controlului de audit.
1. Informarea aspectelor de audit ce prezintă interes
pentru persoanele sau organele autorizate.
2. Felurile rapoartelor de audit şi conţinutul lor.
Total

Nr.
de
ord.
1.

Tematica seminarelor - 15 ore
Tematica seminarelor: subiecte şi teme

Seminarul nr. 1
Tema: Aspecte generale de organizare a
auditului financiar
1. Actele legislative şi normative ce
reglementează activitatea de audit în
Republica Moldova
2. Obiectul de bază al auditului
rapoartelor financiare. Asigurarea
rezonabilă. Tipurile şi caracteristica

2

2

30

№ de
ore
2

8

2.

3.

serviciilor conexe.
3. Etica profesională a auditorilor.
Codul eticii profesionale a contabililor
şi auditorilor.
4. Activitatea auditorului cu privire la
acceptarea angajamentului de audit.
5. Controlulu calităţii lucrărilor de
audit.
Seminarul nr. 2
Tema: Planificarea auditului
1. Cunoaşterea businessului clientului.
2. Înţelegerea sistemelor contabil şi de
control intern.
3. Aprecierea preventivă a caracterului
semnificativ şi a riscurilor.
4. Elaborarea planului general şi a
programului de audit.
Seminarul nr.3
Tema:
Evaluarea controlului intern,
proceduri de testare selectivă. Proceduri de
obţinere a dovezilor de audit. Documentele
de lucru ale auditorului
1. Sistemul de control intern şi
elementele acestuia.
2. Testarea controlului intern. Proceduri
de testare selectivă.
3. Examinarea
înregistrărilor,
documentelor şi activelor.
4. Recalcularea sau efectuarea calculelor
independente.
5. Observarea, Solicitarea şi confirmarea.
6. Proceduri analitice.
7. Obiectivele şi cerinţele principale faţă
de documentele de lucru ale
auditorului, forma şi conţinutul
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4.

5.

acestora.
8. Organizarea
şi
perfectarea
documentelor de lucru ale auditorului.
9. Confidenţialitatea, păstrarea şi dreptul
de proprietate asupra documentelor de
lucru ale auditorului.
10. Utilizarea în procesul de audit a
lucrărilor de audit intern şi a lucrărilor
expertului.
Seminarul nr.4
Tema: Auditul ciclurilor „Vînzări /Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate” şi
„Procurări /Stocuri de mărfuri şi materiale
/Datorii
privind
facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
1. Înţelegerea, evaluarea şi testarea
controlului intern aferent auditului
ciclului
„Vînzări
/Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
2. Aplicarea procedurilor ce ţin de esenţă
şi confirmare externă în auditul
ciclului
„Vînzări
/Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
3. Înţelegerea, evaluarea şi testarea
controlului intern aferent auditului
ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri
şi materiale /Datorii privind facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
Seminarul nr.5
Tema: Auditul activelor pe termen lung,
capitalului propriu, datoriilor financiare pe
termen lung şi scurt.
1. Înţelegerea
tranzacţiilor
şi
evenimentelor
aferente
auditului
activelor pe termen lung.
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6.

7.

2. Scopurile auditului activelor pe termen
lung.
3. Testarea detaliată şi procedurile
analitice ale auditului activelor pe
termen lung.
4. Înţelegerea
tranzacţiilor
şi
evenimentelor
aferente
auditului
auditului capitalului propriu, datoriilor
financiare pe termen lung şi scurt.
5. Scopurile auditului şi procedurile de
audit aferente auditului capitalului
propriu, datoriilor financiare pe termen
lung şi scurt.
Seminarul nr.6
Tema: Auditul datoriilor pe termen scurt
calculate.
1. Înţelegerea
tranzacţiilor
şi
evenimentelor
aferente
auditului
datoriilor pe termen scurt calculate.
2. Scopurile auditului datoriilor pe
termen scurt calculate. Înţelegerea,
evaluarea şi testarea controlului intern
aferent auditului datoriilor pe termen
scurt calculate.
3. Testarea detaliată şi procedurile
analitice aferente auditului datoriilor
pe tern scurt calculate.
Seminarul nr.7
Tema: Finalizarea auditului.
1. Auditul evenimentelor ulterioare datei
întocmirii rapoartelor financiare.
2. Auditul operaţiunilor cu părţile legate.
3. Examinarea principiului continuităţii
activităţii.
4. Auditul estimărilor contabile.
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8.

Nr. de
ord.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

5. Generalizarea şi evaluarea dovezilor
de audit. Stabilirea suficienţei şi
adecvării lor.
6. Documentarea lucrărilor de finisare a
auditul.
Seminarul nr.8
Tema: Raportarea rezultatelor controlului
de audit.
1. Informarea aspectelor de audit ce
prezintă interes pentru persoanele sau
organele autorizate.
2. Felurile rapoartelor de audit şi
conţinutul lor.
Total

1

15

Ore de laborator – 30 ore
Tematica *
Lucrarea de laborator nr.1
Tema: Noţiunea, esenţa şi conţinutul auditului.
Lucrarea de laborator nr.2
Tema: Planificarea auditului
Lucrarea de laborator nr.3
Tema: Evaluarea riscului, controlul intern şi
dovezile de audit
Lucrarea de laborator nr.4
Tema: Auditul ciclului „Vînzări /Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”
Lucrarea de laborator nr.5
Tema: Auditul ciclului „Procurări /Stocuri de
mărfuri şi materiale /Datorii privind facturile
comerciale/Mijloace băneşti ieşite”
Lucrarea de laborator nr.6
Tema: Auditul activelor materiale, capitalului

№ de
ore
2
4
4

4

4

4
12

7.

8.

propriu şi datoriilor pe termen lung
Lucrarea de laborator nr.7
Tema: Auditul datoriilor pe termen scurt şi
datorilor calculate
Lucrarea de laborator nr.8
Tema:
Finalizarea
auditului.
Raportul
auditorului
Total

4

4

30

* Notă: Conţinutul lucrărilor de laborator, problemele şi testele
suplimentare propuse studenţilor sunt prezentate în culegerea: Materiale
aplicative pentru lucrări practice şi lucrări de control la cursurile „Audit
financiar „ şi „Audit intern”.
6. Strategii didactice
Orele de curs vor fi promovate cu utilizarea prezentărilor Power
Point, prin implicarea participării active a studenţilor la discuţii. Pentru
orele de seminare studenţii se vor pregăti teoretic conform tematicii
seminarelor propuse, vor realiza prezentări şi proiecte. Promovarea
seminarelor se va realiza prin activităţi în grup cu utilizarea metodelor
interactive.
La orele de laborator studenţilor li se propune rezolvarea
problemelor şi situaţiilor în cadrul planificării, exercitării auditului
financiar şi raportării rezultatelor. Pentru orele de laborator studenţilor li
se propune Culegerea de probleme, teste şi situaţii la audit financiar.
Nr.
d/o

Forme de organizare

1. Curs
2. Seminar
(integrative,
dezvoltare, etc.).
3. Laboratoare

Nr.
de
ore
30
de 15
30

Strategii şi activităţi
didactice dominante
Prelegere,
discuţii
interactive
Lucru în grup
Rezolvarea
problemelor,
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4. Activitatea
studenţilor

5. Evaluarea

independentă

a 75

2

soluţionarea
de caz
Studierea
suplimentară
legislaţiei
domeniul
financiar,
Examinarea
de audit
Studierea
Internet
Testare

studiilor
a
din
auditul
practicii
surselor

7. Modalităţi de evaluare
Studenţii vor fi evaluaţi în cadrul evaluării curente prin 2 testări şi
un test final de evaluare.
Nota generală se forma în următorul mod:
Evaluarea curentă - 40 %
Evaluarea în cadrul orelor Evaluarea
practice -20%
finală - 40%
Nota generală = 0,4 EC+0,2EP+0,4EF
Subiectele propuse pentru evaluarea finală
Tema 1. Bazele conceptuale şi normativ –legislative ale auditului şi
serviciilor conexe.
5. Esenţa activităţii de audit şi locul ei în sistemul controlului
financiar.
6. Actele legislative şi normative ce reglementează activitatea de
audit în Republica Moldova.
7. Obiectul de bază al auditului rapoartelor financiare. Asigurarea
rezonabilă.
8. Tipurile şi caracteristica serviciilor conexe.
Tema 2. Etica profesională a auditorilor. Codul eticii profesionale a
contabililor şi auditorilor.
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7. Scopurile şi principiile fundamentale ale conduitei profesionale.
8. Caracteristica generală a normelor de conduită profesională a
auditorilor.
9. Cerinţele privind conduita profesională a auditorilor şi
contabililor aferente independenţei auditorilor.
10. Cerinţele privind conduita profesională a auditorilor şi
contabililor aferente obiectivităţii.
11. Cerinţele privind conduita profesională a auditorilor şi
contabililor aferente publicităţii, ofertei de servicii şi publicării
informaţiei.
12. Cerinţele privind conduita profesională a auditorilor şi
contabililor aferente relaţiilor cu alţi auditori, precum şi cu
contabilii titulari.
Tema 3. Activitatea auditorului cu privire la acceptarea
angajamentului de audit
6. Acceptarea unui nu client.
7. Stabilirea condiţiilor angajamentului de audit.
8. Particularităţile planificării şi angajamentelor iniţiale.
9. Frauda şi eroarea.
10. Comunicarea cu conducerea agentului economic.
Tema 4. Controlul calităţii lucrărilor de audit
7. Necesitatea şi obiectivele controlului calităţii în cadrul
organizaţiei de audit.
8. Politica şi procedurile de control al calităţii aferente cerinţelor
profesionale.
9. Politica şi procedurile de control al calităţii aferente aptitudinilor
şi competenţei.
10. Politica şi procedurile de control al calităţii aferente desemnării
(repartizării lucrărilor) şi delegării consultaţiilor.
11. Politica şi procedurile de control al calităţii aferente acceptării şi
păstrării clienţilor.
12. Politica şi procedurile de control al calităţii aferente
monitoringului şi exercitării auditului individual.
Tema 5. Planificarea auditului
5. Cunoaşterea businessului clientului.
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6. Înţelegerea sistemelor contabil şi de control intern.
7. Aprecierea preventivă a caracterului semnificativ şi a riscurilor.
8. Elaborarea planului general şi a programului de audit.
Tema 6. Evaluarea controlului intern şi proceduri de testare
selectivă.
4. Sistemul de control intern şi elementele acestuia.
5. Testarea controlului intern.
6. Proceduri de testare selectivă.
Tema 7. Proceduri de obţinere a dovezilor de audit.
5. Examinarea înregistrărilor, documentelor şi activelor.
6. Recalcularea sau efectuarea calculelor independente.
7. Observarea, Solicitarea şi confirmarea.
8. Proceduri analitice.
Tema 8. Documentele de lucru ale auditorului.
5. Obiectivele şi cerinţele principale faţă de documentele de lucru
ale auditorului, forma şi conţinutul acestora.
6. Organizarea şi perfectarea documentelor de lucru ale auditorului.
7. Confidenţialitatea, păstrarea şi dreptul de proprietate asupra
documentelor de lucru ale auditorului.
8. Utilizarea în procesul de audit a lucrărilor de audit intern şi a
lucrărilor expertului.
Tema 9. Auditul ciclului „Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace
băneşti încasate”
6. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente auditului
ciclului „Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
7. Scopurile
auditului
ciclului
„Vînzări
/Creanţe
comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
8. Înţelegerea, evaluarea şi testarea controlului intern aferent
auditului ciclului „Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace băneşti
încasate”.
9. Aplicarea procedurilor ce ţin de esenţă în auditul ciclului „Vînzări
/Creanţe comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
10. Aplicarea procedurilor de confirmare externă în auditul ciclului
„Vînzări /Creanţe comerciale/Mijloace băneşti încasate”.
Tema 10. Auditul ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi
16

materiale /Datorii privind facturile comerciale/Mijloace băneşti
ieşite”.
4. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente auditului
ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi materiale /Datorii
privind facturile comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
5. Scopurile auditului ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi
materiale /Datorii privind facturile comerciale/Mijloace băneşti
ieşite”.
6. Înţelegerea, evaluarea şi testarea controlului intern aferent
auditului ciclului „Procurări /Stocuri de mărfuri şi materiale
/Datorii privind facturile comerciale/Mijloace băneşti ieşite”.
Tema 11. Auditul activelor pe termen lung.
4. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente auditului
activelor pe termen lung.
5. Scopurile auditului activelor pe termen lung.
6. Testarea detaliată şi procedurile analitice ale auditului activelor
pe termen lung.
Tema 12. Auditul capitalului propriu, datoriilor financiare pe
termen lung şi scurt.
3. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente auditului
auditului capitalului propriu, datoriilor financiare pe termen lung
şi scurt.
4. Scopurile auditului şi procedurile de audit aferente auditului
capitalului propriu, datoriilor financiare pe termen lung şi scurt.
Tema 13. Auditul datoriilor pe termen scurt calculate.
4. Înţelegerea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente auditului
datoriilor pe termen scurt calculate.
5. Scopurile auditului datoriilor pe termen scurt calculate.
Înţelegerea, evaluarea şi testarea controlului intern aferent
auditului datoriilor pe termen scurt calculate.
6. Testarea detaliată şi procedurile analitice aferente auditului
datoriilor pe tern scurt calculate.
Tema 14. Finalizarea auditului.
7. Auditul evenimentelor ulterioare datei întocmirii rapoartelor
financiare.
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8. Auditul operaţiunilor cu părţile legate.
9. Examinarea principiului continuităţii activităţii.
10. Auditul estimărilor contabile.
11. Generalizarea şi evaluarea dovezilor de audit. Stabilirea
suficienţei şi adecvării lor.
12. Documentarea lucrărilor de finisare a auditul.
Tema 15. Raportarea rezultatelor controlului de audit.
7. Informarea aspectelor de audit ce prezintă interes pentru
persoanele sau organele autorizate.
8. Felurile rapoartelor de audit şi conţinutul lor.
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