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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina Auditul intern în sectorul public 

Responsabil de disciplină/modul: Dragomir L., dr. în șt. econ., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.07 210 30 30  150 7 română 

rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, teorii, 

metodele de bază ale auditului 

intern în entitati publice si private.  

CP 2. Culegerea de date, informaţii, 

prelucrarea şi interpretarea acestora 

pentru soluţionarea unor probleme 

de natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete şi întocmirea de 

rapoarte financiare şi fiscale în 

entităţi publice și private. 

CP. 5 Executarea deciziilor, 

raportului de audit în cadrul 

entităţilor publice și private. 

 cunoaşterea abordărilor conceptuale ale auditului, conţinutului 

şi tipurilor de audit; 

 cunoaşterea particularităților auditului, planificării și 

documentării auditului;  

 descrierea tehnicilor (instrumentelor) utilizate în colectarea 

probelor de audit; 

 aplicarea procedurii de desfăşurare a unei misiuni de audit; 

 cunoaşterea regulilor de întocmire a unui raport de audit; 

 proiectarea serviciului de audit intern; 

 evaluarea riscurilor de audit, esenței și metodelor auditului, 

explicarea succesiunii efectuării auditului operațiunilor și 

rezultatelor financiare;  

 reflectarea procedurilor de finalizare a auditului și formularea 

opiniilor de audit, utilizarea unui limbaj specific domeniului; 

 elaborarea și analiza raportului de audit; 

 evaluarea riscurilor de audit. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Esenţa şi conţinutul auditului intern în sectorul public 

2. Planificarea auditului 

3. Evaluarea riscurilor şi sistemelor de audit intern 

4. Dovezile de audit 

5. Finalizarea auditului şi prezentarea rezultatelor obţinute 

6. Rolul auditorilor din statele membre în prevenirea și detectarea fraudelor în domeniul 

fondurilor structurale și de investiții ale UE 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - Raport de audit, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Raport de audit.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

http://www.moodle.usm.md/
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