
FIȘA DISCIPLINEI

 
1. Date despre Program

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

1.2. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecția Mediului

1.3. Departamentul Departamentul de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

1.4. Domeniul de studii Ingineria Produselor Alimentare

1.5. Anul universitar 2020-2021

1.6. Ciclul de studii Master

1.7. Specializarea / Programul de studii Managementul calităţii produselor alimentare

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 
2. Date despre Disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DmFA3O01 Auditul intern a sistemelor de management

2.2. Titular Plan învățământ Lungu Monica Elena

2.3. Asistent Mureşan Claudia

2.4. Anul de studiu 2

2.5. Semestrul 1

2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei Ob

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3

3.2. Ore de curs pe săptămână 1

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 2

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. Ore de curs pe semestru 14

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 28

Distribuţia fondului de timp [Ore]

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 133

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren

0

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0

3.4.4. Tutoriat 0

3.4.5. Examinări 0



3.4.6. Alte activități ... 0

3.7. Total ore studiu individual 133

3.8. Total ore pe semestru 175

3.9. Numărul de credite 7

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. Precondiţii de curriculum Managementul calității

4.2. Precondiţii de competenţe Inginerești sau economce

 
5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul)

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului Sală de curs, videoproiector, flipchart

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului Sală de seminar, videoproiector, flipchart

 
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul)

6.1.
Competenţe
profesionale

1. Să cunoască terminologia folosită în sistemele de auditare
2. Să înțeleagă mecanismul și importanța auditului intern ca instrument de perfecționare continuă
3. Să dezvolte deprinderi corecte și etice de auditor intern
4. Să dezvolte instrumente eficiente de audit, să deprindă capacitatea de a le aplica în teren, să evalueze obiectiv o
situație dată și să poată propune căi de dezvoltare.

6.2.
Competenţe
transversale

1.Aplicarea unei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere personală
fată de rezultat. Respectarea principiilor și normelor codului de etică profesională.
2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, de comunicare interpersonală si de asumare de roluri specifice în
cadrul muncii de echipă.
3. Autoevaluarea obiectivă a propriilor nevoi de formare profesională pentru a-și realiza eficient și calitativ
atribuțiile profesionale.

 
7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul)

7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

Cunoașterea și utilizarea standardului de audit intern al sistemelor de management.

7.2. Obiectivele
specifice

Disciplina formează competențe specifice în planificare,elaborarea, aplicarea și raportarea din cadrul
programelor de audit intern, elaborarea de documentații și formarea de abilități profesionale specifice unui
auditor.

 
8. Conţinuturi (acolo unde este cazul)

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii

1. Prezentare SR EN ISO 19011:2003 Ghid auditare sisteme de
management Cerințe generale. Termeni și definiții. Elaborarea
program audit 2. Standardul ISO 19011 - Activități de audit /
Inițierea auditului / Pregătirea activităților la fața locului Desemnare
echipă de audit. Definirea obiectivelor, a domeniului și ale criteriilor
auditului. Efectuarea analizei documentelor, elaborare plan de audit,
elaborare listă de verificare, pregătire raport de neconformitate,
sarcinile organizației (sectorului) auditat. 3. Standardul ISO 19011 -
Desfășurarea activităților la fața locului Şedința de deschidere,
comunicare pe durata auditului, colectare şi verificare informații,
desfășurare interviuri, generare constatări de audit, pregătire

prelegeri libere,
utilizând
videoproiectorul

4 3 3 2 2



concluzii ale audit, sedința de închidere. 4.Standardul ISO 19011 –
Finalizare audit Acțiuni corective, acțiuni preventive. Raport de
audit. 5. Măsurarea eficienței auditului. Metode și tehnici de auditare.
Tehnici de comunicare în timpul auditului

8.2 Bibliografie Curs 

1. Lungu Monica – Auditarea sistemelor de management – Suport curs platforma SUMS
2. SR EN ISO 19011: 2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau de mediu
3. SR EN ISO 14001:2005/AC:2009, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
4. Vladimir Rojanschi, Florian Grigore, Vasile Ciomos , Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu, Editura Economica, 2008
5. Suzan L. Jackson – The ISO 14001 implementation guide

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii

8.4 Bibliografie Seminar 

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii

8.6 Bibliografie Laborator 

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii

1. Elaborare program audit 2. Definirea obiectivelor, a domeniului şi
ale criteriilor auditului 3. Elaborare plan de audit 4. Elaborare listă de
verificare 5. Elaborare raport de neconformitate 6. Generare
constatări de audit 7. Raportul de audit

Discuții libere,
dezbateri, studii de caz

4 4 4 4 4 4 4

8.8 Bibliografie Proiect 

1 Lungu Monica – Auditarea sistemelor de management – Suport curs platforma SUMS
2. SR EN ISO 19011: 2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau de mediu
3. SR EN ISO 14001:2005/AC:2009, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
4. Vladimir Rojanschi, Florian Grigore, Vasile Ciomos , Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu, Editura Economica, 2008
5. Suzan L. Jackson – The ISO 14001 implementation guide

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul)

Aplicabilitatea cursului este la toate sistemele de management, absolventul dobândind competența profesională de aplicare a
metodologiei de audit intern la nivelul managementullui calității, managementului mediului și a managementului siguranțtei
alimentare.

10. Evaluare (acolo unde este cazul)

Tip
activitate Criterii de evaluare

Metode de
evaluare

Pondere
din nota
finală

10.1.
Curs

Însușirea terminologiei specifice standardului ISO 19011 Examen
oral

30%

10.2.
Seminar

10.3.
Laborator

10.4.
Proiect

Cunoașterea și completarea corectă a unui plan de audit, program de audit, întocmire
chestionar, raport de neconformitate și raport de audit

Evaluare
proiect

70%

10.5 Standard minim de performanţă 

Capacitatea de a întocmi și completa conform unei situații date documentația minimală a procesului de audit intern.

Titular 
Lungu Monica Elena

Asistent 
Mureşan Claudia

DIRECTOR DEPARTAMENT  
Conf.dr.ing. Lungu Monica

DECAN 
Conf.univ.dr.ing. Virgiliu Gheorghe Călin CIUTINA




