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III. DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT 

Etape premergătoare activităţilor de audit 

1. activităţile de audit se vor desfăşura pe baza următoarelor principii: 

- principiul obiectivităţii depline, auditarea urmînd să surprindă starea de 

fapt existentă în domeniulsuspus controlului şi s-o prezinte întocmai; 

- principiul eficienţei, acţiunea de auditare neconstituind un scop în sine, 

ci un mijloc de cunoaştere completă a modului în care se desfăşoară 

activitatea din domeniul controlat; 

- principiul corectitudinii, comisiile şi colectivele de audit acţionînd în 

spiritul codului etic şi de pe poziţiile colegialităţii şi ala dorinţei sincere 

de a se găsi căile şi mijloacele optime pentru îmbunătăţirea activităţii 

controlate; 

- principiul transparenţei, rezultatele auditării fiind aduse la cunoştinţa 

întregului personal al Universităţii şi la cunoştinţa întregului personal al 

Universităţiişi la cunoştinţa benefeciarilor programelor desfăşurate în 

facultăţi/catedre; 

- principiul unei calităţi superioare. 

2. Auditurile interne sunt planificate şi programate în funcţie de natura şi 

importanţa activităţilor desfăşurate de USEFS 

3. Programul auditorilor interne cuprinde următoarele elemente: 

- planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice; 

- desemnarea personalului având calificarea necesară pentru a conduce 

auditurile; 

- elemente procedurale privind efectuarea auditurilor, pentru înregistrarea 

şi raportarea rezultatelor acestora şi pentru stabilirea acţiunilor de îmbunătăţire 

a rezultatelor în urma activităţilor de audit. 

4. În procesul planificării auditurilor interne, pentru a asigura eficacitatea 

acestora, sunt luate în consideraţie următoarele elemente: 

- personalul şi mijloacele necesare pentru aplicarea planului de audit; 

- verificarea în timp util a eficacităţii acţiunilor corective; 



 3 

- stabilirea frecvenţei auditorilor interne în funcţie de: natura şi 

importanţa activităţilor desfăşurate, evaluarea riscului da apariţie a 

neconformităţilor, pe baza experienţei anterioare. 

5. Planul de audit intern conţine elementele: 

- obiectivele şi domeniul auditului; 

- identitatea persoanelor care au responsabilităţi directe referitoare la 

domeniul şi obiectivele auditului; 

- identificarea documentelor de referinţă; 

- identificarea membrilor echipei de audit; 

- perioada şi locul efectuării auditului; 

- data şi durata fiecărei activităţi desfăşurate în cadrul auditului; 

- cerinţe privind confidenţialitatea informaţiilor; 

- lista de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută pentru 

difuzare. 

6. Domeniile audiat anual sunt următoarele: 

- domeniul activităţi didactice;  

- domeniul activităţii studenţilor (ciclul I, ciclul II, ciclul III); 

- domeniul cercetării ştiinţifice; 

- climatul etic şi de integritate academică; 

- domeniul documente universitare. 

7. Activitatea de auditare internă se desfăşoară sub conducerea Consiliului   

Calităţii USEFS. Acesta numeşte un Corp de Audit Intern permanent ce 

include cîte un reprezentant al fiecărei facultăţi (experţi auditori interni). 

8. Efectuarea auditului intern al sistemului calităţii se îcredinţează unei echipe 

de audit condusă şi coordonată de către un auditor şef. Membrii echipei de 

audit nu au responsabilităţi directe în compartimentele/activităţile audiate. 

Pot participa la audit membrii Departamentului Management al Calităţii şi 

Consiliul Calităţii USEFS. 

           Desfăşurarea procesului de audit  

a) auditurile interne ale sistemului calităţii din USEFS se programează la  

     începutul anului de către Consiliul Calităţii USEFS.    
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b) programarea auditorilor interne ale istemului calităţii este aprobată de           

preşedintele Consiliului Calităţii USEFS;  

c)  obiectivele auditurilor vor fi următoarele: 

A. Pentru activitatea didactică:   

- îndeplinirea obiectivelor propuse în programul de studii; 

- adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viaţa social-

economică şi pe planul cunoaşterii; 

- parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de 

studiu ale fiecărei discipline; 

- asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învăţămînt; 

- desfăşurarea activităţilor didactice conform programării activităţilor; 

- îmbunătăţirea sistemului de predare/învăţare; 

- respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activităţii 

studenţilor; 

- rezultatele la examenele din sesiunile programate; 

- îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăţi şi a 

universităţii; 

- rezultatele la sesiunea de licenţă; 

- îmbunătăţirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizae în 

activitatea de predare-învăţare-evaluare; 

- participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce 

privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedre; 

- realizarea auditului intern al activităţilor didactice la nivel de 

facultate/catedră; 

- demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în 

vederea obţinerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale. 

B. Pentru domeniul activitatea studenţilor   

- relaţia student cadru-didactic şi student-universitate; 

- implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoaşterea, 

înţelegerea şi rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale 

studenţilor; 
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- antrenarea studenţilor în procesul de predare-învăţare prin participarea 

activă a acestora la dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz 

realizate în cadrul cursurilor şi seminariilor; 

- implicarea studenţilor în discutarea şi rezolvarea unor probleme ce 

privesc viaţa universitară, precum şi în elaborarea şi actualizarea 

regulamentelor Universităţii, prin consultarea studenţilor şi 

reprezentanţilor acestora din Consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii 

etc; 

- îndrumarea şi coordonarea de către conducerea facultăţii /catedre şi de 

către cadrele didactice a unor activităţi culturale, artistice şi de 

divertisment desfăşurate împreună cu studenţii facultăţii/ catedrei 

(întâlniri cu personalităţi din domeniul sportiv, Balul Bobocilor, 

reuniuni ce marchează diferitele sărbători naţionale, internaţionale, 

Balul Absolvenţilor etc.); 

- dezvoltarea şi asigurarea unor facilităţi şi servicii puse la dispoziţia 

studenţilor de către Universitate, Clubul Sportiv, cantină, Senatul 

studenţesc, cămin etc.);    

- comunicarea permanentă cu studenţii prin secretariate, prin cadre 

didactice îndrumătoare şi site-ul Universităţii. 

C. Pentru domeniul cercetare ştiinţifică 

- îndeplinirea de către catedre şi cadrele didactice din cadrul acestora a 

obictivelor stabilite prin planul de cercetare; 

- participarea cadrelor didactice la realizarea obiectivelor strategice ale 

cercetării ştiinţifice stabilite la nivelul Universităţii; 

- caracterul inedit, de noutate şi relevanţă a rezultatelor activităţii de 

cercetare realizate de cadrele didactice ale facultăţii; 

- transpunerea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate 

de către cadrele didactice ale facultăţii/catedrelor în activitatea 

didactică şi materialele necesare pregătirii profesionale a studenţilor; 

- îndeplinirea de către cadrele didactice doctorande a planului de 

doctorat. 
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D. Pentru domeniul climatul etic 

- existenţa unui climat adecvat în colectivele de catedră; 

- respectarea principiilor şi normelor deontologiei academice prevăzute 

de Codul Etic al Universităţii, în conduita şi activitatea membrilor 

comunităţii academice USEFS; 

- existenţa unor relaţii adecvate mediului fiecăru cadru didactic la bunul 

mers al activităţii instituţiei; 

- percepţia de către studenţi cu privire la imaginea  pe care o are fiecare 

cadru didactic în rîndul acestora. 

 

E. Pentru domeniul regulamente universitare   

- îmbunătăţirea şi actualizarea regulamentelor ce privesc desfăşurarea 

vieţii universitare în USEFS; 

- respectarea regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de 

Conducerea Universităţii şi a facultăţii/catedrei. 

       Finalizarea activităţilor de audit intern al calităţii 

    Corpul de audit intern de la nivelul universităţii va elabora raportul de audit intern 

pe universitate, care va fi supus analizei şi aprobării Consiliului Calităţii USEFS. 

După aprobarea de către Consiliului Calităţii şi validarea lui în Senat, raportul de 

audit intern al calităţii va fi postat pe site-ul Universităţii, fiind adus astfel la 

cunoştinţa tuturor celor interesaţi.   

 

 IV. RESPONSABILITĂŢI 

- Consiliul Calităţii răspunde pentru planificarea şi realizare acţiunilor de audit 

conform prezentului regulament; 

- Colectivele de audit răspund pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor 

prezentate în rapoartele de audit. 

  

V. DISPOZIŢII FINALE  

      Prezentul regulament va intra în vigoare din data aprobării acestuia la Senatul    

USEFS.    


