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PLAN DE AUDIT INTERN 

Nr. 

crt. 

Denumirea  

misiunii de audit 

intern/ 

Structura auditată  

Obiectivele misiunii de audit intern 

Documente de referinţă/ 

Referențialele misiunii de 

audit 

Echipa de audit intern 
Perioada de 

auditare 

Înregistrări 

specifice 

1.  Verificarea modului 

de conformare a 

recomandărilor 

comisiilor de evaluare 

ARACIS referitoare la 

fişele disciplinelor 

- Verificarea corelării bibliografiei din fișa 

disciplinei cu lista lucrărilor bibliografice ale 

cadrelor didactice titulare; 

- Verificarea existenţei surselor bibliografice 

de actualitate. 

  

Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice și Drept; 

Instrucțiunea de lucru pentru 

elaborarea, actualizarea, 

verificarea și aprobarea 

fișelor de disciplină aferente 

programelor de studii din 

UPIT. 

Rapoarte ARACIS. 

1. Prof. univ. dr. Eugen 

Chelaru, Decan – 

Președinte CEAC-F 

Membri: 

2. conf. univ. dr. Carmen 

Nenu 

3. conf. univ. dr. Claudia 

Burtescu 

4. lect. univ. dr. Nicoleta 

Dascălu 

5. Amzăr Alice, student 

Aprilie 

2020 

Raport de 

audit 

2.  Verificarea modului 

de conformare a 

recomandărilor 

comisiilor de evaluare 

ARACIS referitoare la 

planurile de 

învăţământ 

-Verificarea existenţei proceselor verbale 

încheiate cu ocazia analizei fundamentării 

revizuirii planului de învățământ; 

- Verificarea implementării recomandărilor 

comisiilor de evaluare ARACIS referitoare la 

planurile de învăţământ. 

 

 

Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice și Drept; 

Regulamentul UPIT privind 

privind  elaborarea, 

revizuirea, avizarea si 

aprobarea planurilor de 

invatamant . 

1. Prof. univ. dr. Eugen 

Chelaru, Decan – 

Președinte CEAC-F 

Membri: 

2. conf. univ. dr. Carmen 

Nenu 

3. conf. univ. dr. Claudia 

Burtescu 

4. lect. univ. dr. Nicoleta 

Dascălu 

5. Amzăr Alice, student 

Februarie 

2020 

Raport de 

audit 

3.  Verificarea modului 

de completare a 

cataloagelor – anul 

universitar 2019/2020 

-Verificarea completării integrale de către 

secretarii facultății a informațiilor cu caracter 

general din cataloage (denumireși cod 

disciplină, tip evaluar eetc); 

Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice și Drept; 

Regulamentul Universității 

1. Prof. univ. dr. Eugen 

Chelaru, Decan – 

Președinte CEAC-F 

Membri: 

Octombrie 

2020 

Raport de 

audit 
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Nr. 

crt. 

Denumirea  

misiunii de audit 

intern/ 

Structura auditată  

Obiectivele misiunii de audit intern 

Documente de referinţă/ 

Referențialele misiunii de 

audit 

Echipa de audit intern 
Perioada de 

auditare 

Înregistrări 

specifice 

- Verificarea completării corecte și integrale 

de către titularii disciplinelor a rubricilor 

cataloagelor (punctaje, defalcarea punctajelor 

pe activități etc); 

- Verificarea existenței semnăturilor cadrelor 

didactice care au examinat și au fost prezente 

la evaluările finale ale studenților. 

din Pitești privind notarea și 

examinarea studenților. 

 

2. conf. univ. dr. Carmen 

Nenu 

3. conf. univ. dr. Claudia 

Burtescu 

4. lect. univ. dr. Nicoleta 

Dascălu 

5. Amzăr Alice, student 

Întocmit, 

CEAC-F 

prof. dr. Chelaru Eugen - decan Student Amzăr Alice- membru 

conf. univ. Nenu Carmen - membru Absolvent Robert Roșoi- membru 

conf. univ. Burtescu Claudia - membru Angajator Iuliana Chiriță - membru 

lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru  
 


