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Nr. credite transferabile 8 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Gabriela IGNAT 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 
Disciplina de Audit intern studiază activitatea de audit intern ce se bazeaza pe un cadru de 

referinta flexibil, recunoscut in intreaga lume, ce se adaptează la particularitățile legislative și de 

reglementare ale fiecarei țări, cu respectarea regulilor specifice ce guvernează diferite sectoare de 

activitate și cultura organizației respective.  

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

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

de audit intern și rolul auditului intern careîin practică se poate concretiza numai atunci când acesta se 

găseste implementat pe linia strategică a organizatiei.  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Principii şi reguli cu caracter general de audit în agribusiness  

Independenţa şi obiectivitatea auditului intern al entităţilor economice  
Auditul intern al entităţii economice  

Normele de comportament în auditul afacerilor din domeniul agricol  

Gestionarea activităţii de audit intern al entitate economice  

Natura activităţii de audit intern  

Realizarea misiunii de audit intern  

Controlul de calitate al serviciilor de audit în agribusiness  

 

Lucrări practice 

Introducere în audit 

Auditul intern 

Gestionarea activității de audit intern 

Realizarea misiunii de audit intern 

Planificarea auditului și valorificarea informațiilor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Prezentarea proiectului 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Gabriela IGNAT 

Facultatea de Agricultură - USAMV 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 finala ̆ 
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