
AUDIT INTERN (ANUL I, SEMESTRUL I) 
 

Nr. credite transferabile 8 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf.univ. dr. Gabriela IGNAT 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina asigură înțelegerea și aprofundarea cunoștintelor teoretice, metodologice și aplicative 

în activitatea de audit intern.  

Cursul și lucrările oferă posibilitatea înţelegerii corecte a termenilor de specialitate şi a dobândirii 

de competenţe specifice cu privire la înțelegerea și aplicarea conceptelor ce guvernează activitatea de 

audit intern.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noțiuni generale privind auditul intern 

Norme aplicabile în auditul intern 

Relația auditului intern cu structurile de conducere ale unei entități 

Organizarea și exercitarea auditului intern în entitățile publice 

Controlul intern, finalitate a auditului intern 

Misiuni de audit intern în cadrul unei entitățile publice 

Noțiuni generale privind auditul intern 

Norme aplicabile în auditul intern 

 

Lucrări practice 

Noțiuni generale privind auditul intern 

Norme aplicabile în auditul intern 

Relația auditului intern cu structurile de conducere  

Organizarea și exercitarea auditului intern în instituțiile publice 

Controlul intern finalitate a auditului intern 

Misiuni de audit intern  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen scris 80% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Prezentarea proiectului în timpul 

semestrului, teste de verificare, 
20% 

 

 

Persoana de contact 

Conf. univ. dr. Gabriela IGNAT 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 219175  

E-mail: gabriela@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


