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Direcția Audit Intern 



GHID în Auditul Intern 

 
2 

 

Activitatea de audit intern din cadrul Primăriei municipiului Chişinău este 

asigurată de către Direcţia audit intern, care a fost instituită prin decizia Consiliului 

 municipal Chişinău nr. 4/20 din 19 aprilie 2010. 

Prezentul ghid răspunde la cele mai frecvente întrebări ale părților interesate 

despre activitatea Auditului Intern, oglindind natura, scopul și responsabilitățile 

acestuia.  

 

  

Auditul intern este o activitate 

independentă și obiectivă de 

asigurare și consiliere, concepută 

pentru a adăuga valoare, și pentru a contribui la 

îmbunătățirea operațiunilor entității.  

 

Efectuată de profesioniști cu o înțelegere în profunzime a 

sistemelor și proceselor, activitatea de audit intern oferă o 

asigurare că controalele interne sunt funcționale și  

adecvate pentru a reduce riscurile și pentru a asigura eficiența și eficacitatea 

guvernării.  

Auditul intern, printr-o abordare sistemică și disciplinată, ajută entitatea să-și 

atingă obiectivele. 

 

   

Auditorii interni sunt, în mare măsură, cheia pentru o 

organizație de succes.  

Ei sunt implicați în evaluarea proceselor 

entității, a operațiunilor și obiectivelor. 

Auditorii interni oferă consiliere profesională, 

independentă și obiectivă la toate nivelurile de 



GHID în Auditul Intern 

 
3 

 

management, deschizând calea spre îmbunătățirea continuă. 

Ei vin din diferite domenii, cum ar fi: economia, finanțele și contabilitatea, 

dreptul, ingineria și tehnologiile informaționale,etc.  

Auditorii interni abordează problemele în mod 

profesionist, îmbunătățindu-și performanța în mod 

continuu. 

Datorită acestor factori auditorii interni sunt consideraţi o 

resursă valoroasă pentru conducerea executivă în vederea 

atingerii scopurilor şi obiectivelor generale, precum şi în 

consolidarea controalelor interne şi a guvernanţei organizaţionale.  

 

   

 

Auditorii interni sunt autorizați: 

  să dispună de acces liber la bunuri, persoane 

competente, informaţii utile şi probante (inclusiv cele în format 

electronic), pe care le consideră necesare în atingerea scopului şi 

îndeplinirea obiectivelor activității de audit intern;  

  să obţină asistenţa necesară din partea personalului Primăriei 

municipiului Chișinău și ale entităților din subordine, precum şi servicii 

specializate din cadrul sau din afara acestora; 

  să solicite copiile şi extrasele documentelor relevante, să ridice 

documentele în original, eliberând o copie şi o notă de recepţionare 

pentru fiecare; 

  să solicite şi să primească informaţii şi explicaţii verbale sau scrise de 

la angajaţii şi managerii unităţilor auditate. 

 

  

 

Auditorii interni nu au dreptul:  

  să-și asume și să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, inclusiv: 

inițierea și avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor 

contabile; 
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  să elaboreze și să exercite proceduri de control intern, precum și să efectueze 

oricare activitate, care ar putea fi auditată;  

  să efectueze inspecţii (revizii) financiare;  

  să investigheze fraude; 

  să dirijeze activitatea personalului entității publice, exceptând cazurile de 

participare a acestuia în realizarea misiunii de audit intern. 

 

  

Se interzice imixtiunea în activitatea de audit intern în ceea ce 

privește definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea 

activității și comunicarea rezultatelor. 

 

 

 

 

Activitatea de audit intern se 

desfășoară în baza planului de audit, elaborat de către 

Direcția audit intern și aprobat de către Primarul 

General. Planificarea activității de audit intern 

prevede planificarea strategică și planificarea anuală.  

Planul strategic de audit intern se stabilește pe o 

perioadă de minim 3 ani, având la bază analiza riscurilor asociate activităților 

auditabile.  

Procesul de planificare strategică și anuală constă din următoarele etape: 

  determinarea mediului de audit (identificarea sistemelor auditabile); 

  efectuarea analizei riscurilor asociate sistemelor auditabile; 

  prioritizarea sistemelor auditabile în funcție de dimensiunea riscurilor; 

  racordarea resurselor disponibile cu necesitățile în servicii de audit intern; 

  identificarea strategiei de desfășurare a misiunilor de audit intern.  

Planul anual al activității de audit intern reprezintă în sine o parte a planului 

strategic, sub forma de misiuni de audit, care vor fi desfășurate pe parcursul anului 

de gestiune.  
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Pentru fiecare misiune de audit intern este emisă o dispoziție a Primarului 

General, care stabilește responsabilitățile, termenele de executare și alte aspecte 

organizatorice.  

 

 

 

Obiectul auditului intern 

cuprinde toate activitățile, 

operațiunile și procesele operaționale ale entității 

 publice.

 

 

 

 

Unitatea de audit intern, cu excepția Primăriei 

municipiului Chișinău,  este în drept să realizeze misiuni de audit intern în cadrul 

entităților publice subordonate. 

 

 

  

 

Activitatea de audit intern se desfășoară conform unor proceduri 

standard și cuprinde: (i) etapa de planificare, (ii) etapa de 

execuţie (activitatea în teren), (iii) etapa de raportare și, (iv) monitorizarea.  

i. Etapa de planificare include o revizuire a 

informaţiilor de fond, interviuri cu 

managerii şi personalul cheie. 

Această etapă duce la elaborarea unui plan 

al misiunii de audit, care conține domeniul 

de aplicare, obiectivele misiunii de audit 

intern, obiectivele operaționale ale 

procesului auditat și riscurile asociate 

acestora, criteriile de audit și alte informații 
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tehnice. Planul de audit este discutat cu unitatea auditată în cadrul ședinței de 

deschidere a misiunii de audit. 

Tot la această etapă este elaborat un calendar al activităților de audit, cu 

definirea responsabilităților. În rezultatul descrierii procesului și evaluării riscurilor 

se întocmește un program de testare.     

ii.  Etapa de execuţie include efectuarea testelor planificate la etapa de planificare, 

pentru a evalua controlul intern existent. 

Pentru evaluarea criteriilor şi a procedurilor de control intern, echipa de 

audit  aplică un șir de tehnici cum ar fi: interviuri cu persoanele competente din 

cadrul procesului; analiza documentaţiei relevante; contrapunerea documentelor, 

informaţiilor, bazelor de date, rapoartelor etc.; repetarea anumitor calcule sau etape; 

observări fizice directe. 

Etapa respectivă culminează cu o şedinţă de finalizare a lucrului în teren, în 

cadrul căreia sunt prezentate şi puse în discuţie constatările preliminare şi 

recomandările auditului. 

iii. Etapa de raportare include scrierea 

proiectului raportului de audit, supervizarea 

acestuia şi prezentarea spre examinare 

managementului structurii auditate în cadrul 

şedinţei de închidere a misiunii de audit. 

După examinarea proiectului de raport 

unitatea auditată vine cu reacția de răspuns și cu 

un proiect de plan de acțiuni privind 

implementarea recomandărilor de audit. 

iv. Urmărirea  implementării recomandărilor de audit se realizează prin verificări 

ulterioare la fața locului, chestionări, interviuri, etc. 

 În acest scop, în cadrul DAI funcționează un program electronic care 

cuprinde informațiile privind toate misiunile de audit efectuate, recomandările 

oferite și acțiunile pe care unitatea auditată și le-a propus în vederea realizării 

recomandărilor. Acest sistem oferă informații despre statutul recomandării (cu 

prioritate înaltă, medie sau scăzută) și informații privind termenul de realizare a 

acțiunilor propuse. Aceste date sunt totalizate sistematic, în vederea furnizării 

conducerii de vârf a informației privind situația reală la acest capitol. 
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Vă adresați la oficiul Direcției audit intern cu o 

interpelare în formă scrisă sau verbală. În funcție 

de complexitatea serviciului necesar a fi oferit și 

de resursele disponibile, activitatea va fi prestată 

instantaneu sau va fi planificată, cu aprobarea 

Primarului General,  pentru perioada următoare. 

 

  

Unitatea de audit intern reprezintă o echipă de profesioniști, 

care în procesul de comunicare şi în exprimarea opiniilor, tind să înţeleagă şi să 

răspundă la nevoile părţilor interesate, promovând climatul de respect şi de 

deschidere faţă de acestea. 

Totodată, activitatea de audit intern se bazează pe respectarea standardelor 

profesionale și a principiilor de independență, integritate, obiectivitate, competență 

profesională și confidențialitate. 

 

   

 

Raportul de audit este 

adresat, în primul rând,  

Primarului General și managerilor entităților 

auditate.  

Rezultatele misiunilor de audit pot fi 

comunicate, la necesitate,  în conformitate cu 

procedurile stabilite, și altor părți 

corespunzătoare.  
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Auditorii interni se călăuzesc de: 

  Legea privind controlul financiar public intern;  

  Standardele naţionale de audit intern;  

  Codul etic al auditorului intern;  

  Normele metodologice de audit intern în sectorul public; 

  Cartă de audit intern; 

  Manualul de politici și proceduri al Direcției; 

  Alte acte legislative şi normative în domeniu. 

  

 

 Wikipedia – „Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, 

AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Audit  performanțelor ...” 

  IIA The Institute of Internal Auditors – „Internal auditing is an 

independent, objective assurance and consulting activity designed to add 

value and improve an organization’s operations ...”  

https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/About-the-Profession.aspx 

 Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – „Ce reprezintă auditul 

http://mf.gov.md/about/cfpi/intrebari/Audit intern? ... ” 

  Primăria municipiului Chișinău – „Misiunea Direcţiei audit intern ...” 

http://chisinau.md/tabview.php?l=ro&idc=670 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Audit
https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/About-the-Profession.aspx
http://mf.gov.md/about/cfpi/intrebari/Audit
http://chisinau.md/tabview.php?l=ro&idc=670

