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I. INTRODUCERE
Ca parte integrant a auditului public intern, misiunile de consiliere sporesc
plusul de valoare adus de auditul intern, contribuie la îmbun t irea administr rii
entit ii publice, gestionarea riscului i controlul intern, f r ca auditorul intern s - i
asume responsabilit i manageriale. Din acest punct de vedere, majoritatea
presta iilor de consiliere reprezint continuarea fireasc a misiunilor de asigurare i
pot consta în recomand ri, studii sau evalu ri, formale sau informale.
Auditul intern este ideal plasat pentru a efectua acest tip de activit i dat fiind:
• Aderarea sa la criteriile cele mai înalte de obiectivitate;
• Sfera de cuno tin e în domeniul proceselor organizatorice, al riscurilor i al
strategiilor.

1.1. Scop
Scopul acestui Ghid este acela de a stabili modalit ile practice de aplicare a
normelor de consiliere în domeniul auditului public intern la nivelul DAPI.

1.2. Defini ii
Activitatea de audit intern: Auditul intern la entit ile publice reprezint activitatea
func ional independent i obiectiv care d asigur ri i consiliere conducerii pentru
buna administrare a veniturilor i cheltuielilor publice, perfec ionând activit ile
entit ii publice; ajut entitatea public s î i îndeplineasc obiectivele printr-o
abordare sistematic
i metodic , care evalueaz
i îmbun t e te eficien a i
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a
proceselor de administrare.
Activitatea de consiliere: activitatea desf urat de auditorii interni menit s
aduc plusvaloare i s îmbun t easc administrarea entit ii publice, gestiunea
riscului i controlul intern, f r ca auditorul intern s - i asume responsabilit i
manageriale.
Activitatea de asigurare: Examinarea obiectiv a elementelor probante, efectuat
în scopul de a furniza entit ii publice o evaluare independent a proceselor de
management al riscurilor, de control sau de guvernare aferente structurii.
Ad ugarea unui plus de valoare: Valoarea rezult din furnizarea de produs i
servicii i din utilizarea resurselor în vederea promov rii acestor produse i servicii.
Prin colectarea de date în vederea în elegerii i evalu rii riscului, auditorii interni
dobândesc o cunoa tere aprofundat a opera iunilor i a posibilit ilor de
îmbun t ire, care poate fi extrem de util organiza iei acestora. Astfel, ei pot furniza
informa ii pre ioase sub forma unei consultan e, consilieri, comunic ri scrise sau sub
forma altor produse, toate trebuind s fie comunicate conducerii sau personalului de
execu ie competent.
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Aria misiunii de consiliere: Activit ile/ procesele/ sistemele care fac obiectul
misiunii de consiliere.
Auditor intern: O persoan din cadrul unei structuri de audit intern c reia îi este
atribuit responsabilitatea desf ur rii de activit i de audit intern.
Carta Auditului Intern: Este un document oficial care define te misiunea,
competen ele i responsabilit ile acestei activit i.
Conflict de interese: Orice rela ie care nu este sau nu pare s fie în interesul
organiza iei. Un conflict de interese poate d una capacit ii unei persoane de a- i
asuma în mod obiectiv sarcinile i responsabilit ile.
Limitarea ariei de desf urare a auditului intern: O restric ie stabilit asupra
structurii de audit intern care conduce la împiedicarea acestuia în realizarea
obiectivelor i planurilor stabilite. Aceste limit ri se refer la:
• Sfera de ac iune definit prin Carta de audit;
• Accesul la înregistr ri, personal i propriet i relevante pentru desf urarea
activit ii de audit intern;
• Programul de audit aprobat;
• Implementarea procedurilor de audit necesare.
Mediul de control: Constituie cadrul necesar i structura necesar îndeplinirii
obiectivelor primordiale ale sistemului de control intern. Mediul de control con ine
urm toarele elemente: integritate i valori etice, filozofie i stil de conducere,
structura organizatoric , atribuirea competen elor i a responsabilit ilor , politici i
practici referitoare la resursele umane, competen a personalului.
Misiune: O sarcin sau activitate special de revizuire precum un audit intern, o
auto-evaluare în ceea ce prive te controlul sau o misiune de consiliere. O misiune
poate însuma mai multe sarcini sau activit i desf urate în vederea atingerii unui
ansamblu determinat de obiective care se raporteaz la acestea.
Obiectivitate: Atitudine
judecat
i care implic
judecat altor persoane.
indiscutabile i pe activit

impar ial care necesit o independen de spirit i de
faptul c auditorii interni nu î i subordoneaz propria
Aprecierile lor trebuie s se bazeze pe fapte sau dovezi
i incontestabile lipsite de orice prejudecat .

Recomandare: Ac iuni pe care auditorul intern le precizeaz ca fiind necesare
pentru corectarea condi iilor existente sau pentru îmbun t irea opera iunilor.
Risc: Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact
asupra îndeplinirii obiectivelor. Riscul se m soar în func ie de consecin e i
probabilitate.
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Structura consiliat : Orice structur care beneficiaz
consiliere ale Direc iei de Audit Public Intern.

de serviciile/activit ile de

P r i interesate: persoane/structuri care au atribu ii/ alte interese în ceea ce
prive te activitatea supus auditului/ activitatea consiliat (RNAF, CNI, Curtea de
Conturi – Autoritatea de Audit, Comisia European , Delega ia Comisiei Europene,
etc.)

1.3. Autoritate i responsabilitate
Baza legal
Autoritatea în domeniul auditului public intern este stabilit prin Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern. Al turi de legisla ia primar , acest domeniu
este reglementat prin urm toarele ordine ale ministrului finan elor publice:
• Ordinul ministrului finan elor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea normelor
generale de realizare a activit ii de audit public intern;
• Ordinul ministrului finan elor publice nr. 445/2004 pentru aprobarea normelor
proprii de realizare a activit ii de audit public intern în cadrul Ministerului
Finan elor Publice;
• Ordinul ministrului finan elor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului
Etic al auditorului intern;
• Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor
privind organizarea i exercitarea activit ii de consiliere desf urate de c tre
auditorii interni din cadrul entit ilor publice.
Autoritate
Conform legisla iei în domeniul auditului intern i având în vedere standardele
interna ionale de audit, natura misiunilor de consiliere trebuie s fie definit în Carta
de Audit, al turi de misiunile de asigurare.
Activit ile de consiliere se efectueaz potrivit planului anual de audit, al turi de
activit ile de asigurare precum i la cererea expres a conducerii ministerului sau a
managementului structurilor auditate.
Totodat , în exercitarea obliga iilor profesionale, auditorii interni vor avea acces,
cu sprijinul angaja ilor ministerului, în timp rezonabil la orice informa ii i documente
ale Ministerului Finan elor Publice necesare în vederea desf urarii în condi ii optime
a activit ii de consiliere.
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1.4. Codul de etic
Conform legisla iei în domeniul auditului intern i având în vedere standardele
interna ionale de audit, auditorii interni sunt obliga i ca în desf urarea activit ii s
respecte principiile fundamentale ale auditului intern (integritatea, independen a i
obiectivitatea, confiden ialitatea, competen profesional
i neutralitatea politic ),
precum i regulile de conduit aferente.
1.4.1. Independen

i obiectivitate

•

Conform legisla iei în domeniul auditului intern:
o În desemnarea auditorilor interni pentru efectuarea misiunilor de
consiliere trebuie asigurat independen a i obiectivitatea acestora.
Astfel, atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei
misiuni de consiliere, eful structurii de audit intern va asigura
desemnarea de auditori i supervizori diferi i pentru efectuarea
misiunilor de asigurare i respectiv a misiunilor de consiliere;
o Auditorii interni trebuie s dea dovad de obiectivitate atunci când
prezint conducerii ministerului/managementului structurii auditate i
altor p r i interesate constat rile, concluziile i propunerile de solu ii
formulate;
o Conducerea ministerului/managementul structurii auditate i alte p r i
interesate vor fi informate f r întârziere asupra oric rei situa ii care ar
putea sa afecteze independen a sau obiectivitatea auditorilor interni,
indiferent dac aceast situa ie este anterioar misiunii sau dac
aceasta survine în timpul desf ur rii misiunii de consiliere.

•

Conform Standardelor Interna ionale de Audit :
o Standardul 1130.C1: Auditorii interni pot realiza misiuni de consiliere
legate de opera iuni de care au fost responsabili în trecut .
o Standardul 1130.C2: Dac independen a sau obiectivitatea auditorilor
interni ar putea fi compromis cu ocazia misiunilor de consiliere care le
sunt propuse, ei trebuie s informeze managementul sau/ i structura
auditat asupra acestui fapt, înainte de a accepta misiunea.

1.4.2. Competen

i con tiin

profesional

•

Conform legisla iei în domeniul auditului intern:
Pentru realizarea misiunilor de consiliere auditorii interni trebuie s manifeste
o înalt con tiin profesional pentru a ac iona în direc ia:
o respect rii dispozi iilor Cartei auditului intern si a celorlalte prevederi
care guverneaz efectuarea misiunilor de consiliere;
Versiunea 16/06/06

Pagina 6 / 45

o realiz rii misiunilor la termenele prev zute i comunic rii rezultatelor
misiunii c tre conducerea ministerului/managementului structurii
auditate i altor p r i interesate;
o stabilirii sferei activit ilor necesare atingerii obiectivelor misiunii;
o prezent rii în scris a cerin elor generale, a problemelor identificate i a
rezultatelor misiunii de consiliere, precum i a elementelor referitoare la
modul de organizare i desf urare a misiunii de consiliere;
o comunicarea i raportarea rezultatelor misiunii de consiliere.
•

Conform Standardelor Interna ionale de Audit :
o Standardul 1210.C1: eful structurii de audit intern trebuie s refuze o
misiune de consiliere sau s ob in p rerea i asisten a persoanelor
calificate dac echipa de audit intern nu de ine cuno tin ele, priceperea
i celelalte competen e necesare îndeplinirii în totalitate sau par ial a
misiunii.
o Standardul 1220.C1: Auditorul intern trebuie s - i de f oare
activitatea cu toat con tiin a sa profesional , luând în considerare
urm toarele:
necesit ile i a tept rile structurii consiliate,
inclusiv în ceea ce prive te natura, calendarul i
comunicarea rezultatelor misiunii;
complexitatea misiunii i activitatea necesar
pentru atingerea obiectivelor misiunii;
costul misiunii de consiliere în raport cu
beneficiile poten iale ale acesteia.

1.5. Obiectivele activit ii de consiliere
Activit ile de consiliere desf urate de c tre auditorii interni din cadrul
structurilor de audit intern cuprind urm toarele obiective:
• consultan
având ca scop identificarea obstacolelor care impiedic
desf urarea normal
a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea
consecin elor, prezentând totodat solu ii pentru eliminarea acestora;
• facilitarea în elegerii destinat ob inerii de informa ii suplimentare pentru
cunoa terea în profunzime a func ion rii unui sistem, standard sau prevedere
normativ , necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea
acestora;
• formarea i perfec ionarea profesional destinat furniz rii cuno tiin elor
teoretice i practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor
i controlul intern prin organizarea de cursuri i seminarii.

II. TIPOLOGIA ACTIVIT
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Misiunile de consiliere formalizate
Misiunile de consiliere formalizate sunt cuprinse într-o sec iune distinct a
planului de audit anual i sunt efectuate prin abord ri sistematice i metodice
conform unor proceduri prestabilite, având un caracter formalizat.

Misiunile de consiliere cu caracter informal
Misiunile de consiliere cu caracter informal sunt realizate prin participarea în
cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte de durat determinat , la
reuniuni punctuale, schimburi curente de informa ii.
Misiunile de consiliere privind formarea i perfec ionarea profesional , pot
fi sau nu cuprinse în mod distinct în planul de audit. Aceast activitate se va
concretiza prin organizarea de cursuri, seminarii sau ateliere de lucru, iar
documenta ia suport const în materialele de curs elaborate.

Misiunile de consiliere pentru situa ii excep ionale
Misiunile de consiliere pentru situa ii excep ionale se refer la participarea în
cadrul unor echipe constituite în vederea relu rii activit ilor ca urmare a unei situa ii
de for major sau alte evenimente excep ionale.
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2.1. Misiuni de consiliere formalizate
Desf urarea misiunilor de consiliere formalizate se realizeaz
prin
parcurgerea etapelor (preg tirea misiunii de consiliere, interven ia la fa a locului i
comunicarea rezultatelor misiunii de consiliere), respectarea procedurilor aferente i
elaborarea unor documente specifice activit ii, conform schemei:
Etape

A. Pregatirea
misiunii de
consiliere

Proceduri

P01 - Ini ierea misiunii de
consiliere

P02 - Colectarea i
prelucrarea informatiilor
P03 - Elaborare
programului misiunii de
consiliere
P04 - edin a de
deschidere
P05 - Colectarea dovezilor

Documente
A01 - Ordinul de serviciu
A02 - Declara ia de
impartialitate si pastrare a
independen ei
B01 - Notificarea privind
lansarea misiunii de consiliere
C01 – Memo de verificare
preliminar
C02 - Lista centralizatoare a
obiectelor auditabile
C03 - Tematica in detaliu
A03 - Programul de consiliere
B02 - Minuta sedintei de
deschidere
A04 - Teste

P11

S
u
p
e
r

B. Interven ia la

P06 - Analiza problemelor
identificate i formularea
solu iilor

fa a locului
P07 - Revizuirea
documentelor de lucru
P08 - edinta de închidere

A05 - Formularele de analiz
a activit ii supuse consilierii
C03 - Nota centralizatoare a
documentelor de lucru
B03 - Minuta edin ei de
închidere

v
i
z
a
r

C. Raportul
de consiliere

D. Asigurarea
calit ii misiunii
de consiliere
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P09 - Elaborarea raportului
de consiliere

A06 - Raportul de consiliere

P10 - Comunicarea
raportului de consiliere

D01 - Lista de revizuire
a documentelor

P12 – Evaluarea intern
P13 – Evaluarea extern

D02 – Fi a de evaluare a
performan elor auditorilor
D03 – Fi a de evaluare a
misiunii de consiliere
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e
a

A. Pregatirea misiunii de consiliere
Preg tirea misiunii de consiliere cuprinde :
P01: Ini ierea misiunii de consiliere
P02: Colectarea i prelucrarea informa iilor
P03: Elaborarea programului misiunii de consiliere
P04: edin a de deschidere

P01: Ini ierea misiunii de consiliere

Se realizeaz prin intermediul urm toarelor documente:
A 01 - Ordinul de serviciu
A 02 - Declaratia de impar ialitate i p strare a independen ei
B 01 - Notificarea privind declan area misiunii de consiliere
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A – 01 ORDINUL DE SERVICIU
Procedura de elaborare
Scopul:
Repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel încât ace tia s
poat demara misiunea de consiliere.
Explica ii:
Ordinul de serviciu reprezint dispozi ia de interven ie dat de c tre
directorul DAPI, pe baza sec iunii din planul anual de audit intern destinat misiunilor
de consiliere. Prin ordinul de serviciu se asigur repartizarea sarcinilor ce trebuie
îndeplinite de fiecare auditor în cadrul misiunii.
Procedura:
Director DAPI

Personalul de secretariat

Auditorii interni

Repartizeaza sarcinile de serviciu pe fiecare
auditor în parte.
Întocme te Ordinul de serviciu pe baza planului
anual de audit intern.
Aloc un num r Ordinului de serviciu
Asigur copii ale Ordinului de serviciu fiec rui
membru al echipei de consiliere.
Iau la cuno tin de Ordinul de serviciu i de
sarcinile repartizate.

Formate standard
ORDINUL DE SERVICIU
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A – 02 DECLARAREA IMPAR IALIT
P STRAREA INDEPENDEN EI
Procedura de elaborare

II

I

Scopul:
supus

Stabilirea i men inerea independen ei auditorilor fa
consilierii.

de entitatea/structura

Explica ii:
Declaratia de impar ialitate i p strare a independen ei auditorilor interni
selecta i pentru realizarea misiunii de consiliere, urm re te evitarea desemn rii
acelora i auditori interni care efectueaz misiuni de consiliere i care urmeaz ,
conform planului de audit anual, s desf oare misiuni de asigurare în domenii cu
implica ii directe în activitatea consiliat .
In continuare, un auditor nu va fi desemnat acolo unde exist incompatibilit i
personale, doar dac repartizarea lui este imperios necesar , cu avizul managerului
care a aprobat efectuarea misiunii de consiliere.
Dac în timpul efectu rii misiunii de consiliere apare o incompatibilitate, real
sau presupus , auditorii sunt obliga i s informeze de urgen conducerea.
Procedura:
Auditorii interni
Directorul DAPI

Auditorii interni

Completeaz
Declara ia de impar ialitate
i p strare a
independen ei
Verific Declara ia de impar ialitate i p strare a independen ei
Identific incompatibilitatea semnalat de c tre auditori i, de
comun acord cu managementul care a dispus misiunea, stabile te
dac aceasta poate fi acceptat
Aprob Declara iile de impar ialitate i p strare a independen ei
Îndosariaz Declara ia de impar ialitate i p strare a independen ei
în dosarul de consiliere
Dac în timpul misiunii apare o incompatibilitate informeaz de
urgen conducerea.

Formate standard
Declararea impar ialit ii i p strarea independen ei
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B – 01 NOTIFICAREA PRIVIND DECLAN AREA
MISIUNII DE CONSILIERE
Procedura de elaborare
Scopul:
Informarea entit ii/structurii, ce va fi supus consilierii, despre declan area
misiunii de consiliere.
Explica ii:
Notificarea privind declan area misiunii de consiliere este documentul prin
care DAPI în tiin eaz entitatea/structura supus consilierii cu 15 zile înainte de
declan area misiunii
despre scopul, obiectivele, durata acesteia, precum i
interven iile la fa a locului al c ror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.
Procedura:
Auditorii interni

Directorul DAPI
Personalul de secretariat
Auditorii interni

Preg tesc adresa de notificare c tre p r ile
interesate în vederea transmiterii acesteia
cu 15 zile înainte de declan area misiunii
de consiliere
Verific adresa de notificare
Semneaz adresa de notificare
Aloc un num r adresei de notificare i o
transmite entit ii/structurii ce va fi supus
consilierii
Îndosarieaz copia adresei de notificare în
dosarul permanent.

Formate standard
Notificarea privind declan area misiunii de consiliere
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P 02: Colectarea si prelucrarea informa iilor
In cadrul acestei etape se va elabora urm torul document:
C 01 – Memo de verificare preliminar
În cazul în care echipa de audit consider necesar, i dac natura misiunii de
consiliere permite, se pot elabora urm toarele documente:
C 02 – Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
C 03 – Tematica în detaliu

C – 01 MEMO DE VERIFICARE PRELIMINAR
Procedura de elaborare
Scopul:
Cunoa terea domeniului consiliabil îl ajut pe auditorul intern s
familiarizeze cu activit ile entit ii/structurii ce va fi supus consilierii.

se

Explica ii:
Colectarea si prelucrarea informa iilor
cu caracter general despre
entitatea/structura/activitatea supus consilierii, trebuie s asigure:
(1) identificarea principalelor elemente ale contextului institu ional în care se
desf oar activitatea supus consilierii:
• cunoa terea organiz rii structurii supus consilierii (organigram , num r
angaja i, fi ele posturilor, personal cheie, informa ii financiar-contabile, etc.)
• cadrul legislativ specific, politici, tehnici i proceduri de lucru, alte informa ii
care ar putea avea un impact asupra misiunii de consiliere (ex : alte rapoarte,
alte evalu ri interne sau externe, coresponden , literatur de specialitate,
etc.)
(2) identificarea obiectelor activit ii de consiliere poate fi realizat
prin efectuarea unor analize prin care auditorul poate cunoa te activit ile, riscurile i
tipurile de control asociate activit ilor consiliate.
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Aceast analiz reprezint un proces de culegere de informa ii despre
activitatea ce urmeaz a fi supus consilierii, dar f r a presupune o evaluare
detaliat a acesteia i poate fi realizat prin utilizarea urm toarelor metode :
• discu ii cu persoanele responsabile din cadrul structurii consiliate ;
• interviuri cu persoanele implicate în (p r ile interesate de) activitatea
respectiv , utilizatori ai rezultatelor activit ii respective;
• observarea la fa a locului a activit ii consiliate;
• proceduri de audit analitice (realizarea de verific ri, compara ii i
evolu ii/posibile evolu ii – scenarii, privind activitatea supus consilierii);
• analiza rapoartelor, evalu rilor, studiilor specifice aferente;
• identificarea riscurilor i a controalelor cheie asociate activit ii
consiliate, i dac este cazul, reprezentarea grafic a acestora;
• testarea activit ilor specifice de la momentul ini ierii acestora i pân
la finalizare (teste “walk-through”).
Durata i complexitatea etapei de colectare i prelucrare a informa iilor
va varia în func ie de :
• natura i complexitatea misiunii de consiliere
• gradul de noutate al activit ii supuse consilierii
• volumul i calitatea informa iilor existente legate de activitatea supus
consilierii
• timpul planificat pentru finalizarea misiunii de consiliere
• preg tirea i experien a echipei de audit.
Pe baza analizei efectuate în etapa de colectare i prelucrare a informa iilor,
echipa de audit va elabora un Memo de verificare preliminar , cu scopul de a
analiza i sintetiza informa iile relevante pentru activitatea supus consilierii. Acest
document poate face referire la urm toarele :
•
•
•
•
•
•
•

definirea obiectivului general al misiunii de consiliere
definirea ariei misiunii de consiliere
enumerarea procedurilor/ tehnicilor / metodelor utilizate pentru
colectarea i analiza informa iilor
enumerarea surselor de informa ii
analiza informa iilor relevante în scopul identific rii riscurilor aferente
activit ii/ structurii consiliate i a punctelor de control cheie
identificarea obiectivelor specifice, dac este cazul
identificarea volumului i complexit ii analizelor/ testelor necesare
pentru atingerea obiectivelor misiunii de consiliere (la acest punct
auditorii pot identifica natura i num rul analizelor / testelor necesare)
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•

estimarea resurselor de timp necesare i reevaluarea (dac este cazul)
a datei de finalizare a misiunii de consilierii, prin emiterea documentului
final de raportare
emiterea unor constat ri/ concluzii preliminare pe baza analizelor
efectuate în aceast etap , precum i a unor posibile solu ii (în m sura
în care acestea pot fi formulate în aceast etap ).

•

Procedura:
Auditorii interni
Director
Supervizor

DAPI/

Parcurg etapele necesare pentru colectarea i prelucrarea
informa iilor necesare (descrise mai sus)
Elaboreaz Memo de verificare preliminar
Revede documentatia i Memo de verificare preliminar
Organizeaza o edin pentru analiza obiectivelor specifice
identificate i a constat rilor/ concluziilor preliminare, i
pentru reevaluarea resurselor de timp necesare (dac este
cazul).

Formate standard
Memo de verificare preliminar

Anexa 4 – Model C 01

În cazul în care echipa de audit consider necesar, i dac natura misiunii
de consiliere permite, se pot elabora urm toarele documente:
C 02 – Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
C 03 – Tematica în detaliu
Tematica în detaliu a misiunii de consiliere se ob ine ca rezultat al analizei
documentelor i informa iilor colectate pân
în aceast
faz
i cuprinde
obiectele/domeniile selectate pentru a fi avute în vedere în activitatea de consiliere i
care vor fi prezentate i discutate în edin a de deschidere.
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P 03: Elaborarea programului misiunii de consiliere
A – 03 PROGRAMUL MISIUNII DE CONSILIERE
Procedura de elaborare
Scopul:
Asigur directorul Direc iei de Audit Public Intern asupra faptului c au fost
luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de consiliere i
asigur repartizarea sarcinilor i planificarea activit iilor, de c tre supervizor.
Explica ii:
Programul misiunii de consiliere cuprinde ac iunile concrete de realizat
pentru fiecare obiectiv, respectiv testele i/ sau formularele de analiz , validarea
acestora cu materiale probante de c tre supervizor, precum i termenele de
realizare pentru fiecare activitate.
Procedura:
Auditorii interni

Directorul DAPI/
Supervizorul

Auditorii interni

-

Preg tesc programul de consiliere, incluzând urm toarele
elemente:
obiectivul general/ obiectivele specifice consilierii;
testele i/ sau formularele de analiz care se vor efectua;
referin e la documentele justificative;
repartizarea auditorilor pe activit i;
timpul alocat fiec rei activit i;
eviden ierea superviz rii efectuate;
alte etape ale misiunii de consiliere, dup caz.
Organizeaz
edin a de analiz a programului de
consiliere.
Analizeaz i propune modific ri dup caz la documentele
prezentate.
Aprob programul de consiliere.
Revizuiesc programul conform modific rilor propuse
Indosariaz programul de consiliere
Utilizeaz programul de consiliere în efectuarea misiunii.

Formate standard
Programul misiunii de consiliere
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P 04: edin a de deschidere

B – 02 MINUTA EDIN EI DE DESCHIDERE
Procedura de elaborare
Scopul:
edin a de deschidere se realizeaz cu reprezentan ii entit ii/structurii
supuse consilierii pentru a discuta scopul consilierii, obiectivele urm rite i
modalit ile de lucru utilizate pentru atingerea acestora, precum i pentru a stabili
persoanele de contact pe perioada derul rii misiunii.
Explica ii:
edinta de deschidere marcheaz demararea interven iei la fa a locului, ca
etap a misiunii de consiliere, având urm toarea ordine de zi:
- prezentarea auditorilor interni;
- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;
- stabilirea termenelor de raportare;
- acceptarea calendarului întâlnirilor;
- analiza i acceptul Cartei auditului intern;
- asigurarea condi iilor necesare derul rii misiunii.
Procedura:
Auditorii interni
Directorul DAPI/
Auditorii interni/
Reprezentan ii
entit ii/structurii supuse
consilierii
Auditorii interni

Contacteaz telefonic entitatea/structura ce va
fi supus consilierii pentru a stabili data
întâlnirii.
Particip
la
desf urarea
edin ei
de
deschidere.

Întocmesc Minuta edin ei de deschidere

Formate standard
Minuta edin ei de deschidere
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B. Interven ia la fa a locului
Interven ia la fa a locului cuprinde :
P05: Colectarea dovezilor
P06: Analiza problemelor identificate i formularea solu iilor
P07: Revizuirea documentelor de lucru
P08: edin a de închidere

Interven ia la fata locului const în colectarea documentelor/dovezilor,
analiza i evaluarea acestora în vederea atingerii obiectivelor misiunii de consiliere i
are drept scop:
cunoasterea detaliat a activit ii/sistemului/procesului supus analizei i
studierea procedurilor aferente,
discutarea cu personalul entit ii/structurii supuse consilierii,
analiza datelor i informa iilor,
evaluarea eficie ei i eficacit ii controalelor interne existente,
realizarea de test ri (dac este cazul) i/ sau elaborarea formularelor de
analiz a activit ii supuse consilierii.
Principalele tehnici utilizate în misiunea de consiliere sunt:
chestionarele,
observarea fizic , prin care auditorii interni î i formeaz o p rere proprie
despre activitatea analizat ,
interviul, care se realizeaz de c tre auditorii interni cu persoanele din
entitatea consiliat ,
simularea, ce permite aprecierea calitativ a activit ii consiliate.
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P 05: Colectarea dovezilor
În cazul în care echipa de audit consider necesar, i dac natura misiunii
de consiliere permite, se pot elabora teste asupra activit ii supuse consilierii.

Scopul:
Informa iile colectate asigur o eviden suficient , competent
i relevant ,
oferind o baz rezonabil pentru propunerile de solu ii formulate de auditori.
Explica ii:
În cadrul acestei proceduri auditorii interni pot efectua test ri în concordan
cu Programul misiunii de consiliere aprobat. De asemenea, activitatea desf urat
urm re te s produc dovezi în baza c rora auditorii interni formuleaz propunerile
de solu ii.
Procedura:
Auditorii interni

Directorul DAPI /
Supervizorul

Efectueaz test rile i procedurile stabilite în programul de
consiliere;
Apreciaz dac dovezile ob inute sunt suficiente, relevante,
competente i folositoare;
Colecteaz documente/dovezi necesare pentru realizarea
misiunii de consiliere;
Îndosariaz documentele utilizate în cadrul misiunii de
consiliere.
Revizuiesc eventualele teste realizate sau orice alte
documente elaborate în aceast etap .

Auditorii interni

Eticheteaz , numeroteaz i îndosariaz documentele în
dosarul misiunii de consiliere.

Formate standard ( )
Teste

Anexa 7 – Model A 04
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P 06: Analiza problemelor identificate
i formularea solu iilor
Pentru asigurarea veridicit ii i corectitudinii informa iilor ob inute în cadrul
misiunii de consiliere, pe parcursul desf ur rii acestei proceduri se realizeaz o
comunicare permanent cu structura supus consilierii.

A – 05 FORMULARUL DE ANALIZ AL
ACTIVIT II SUPUSE CONSILIERII
Procedura de elaborare
Scopul:
Scopul formularului este de a propune solu ii pentru activitatea supus
consilierii.
Explica ii:
Auditorii interni prelucreaz informa iile ob inute pe parcursul misiunii i
formuleaz solu ii în vederea îmbun t irii activit ii structurii consiliate, inclusiv prin
eviden ierea impactului fiec rei solu ii propuse asupra acesteia.
Procedura:
Auditorii interni

Elaboreaz Formularele de analiz a activit ii supuse consilierii
prin:
analiza i prelucrarea informa iilor ob inute;
formularea solu iilor propuse;
enun area implica iilor solu iilor propuse asupra activit ii i
structurii consiliate.

Directorul DAPI/
Supervizor

Analizeaz
i aprob
supuse consilierii.

formularele de analiz

a activit ii

Auditorii interni

Eticheteaz , numeroteaz i îndosariaz formularele de
analiz a activit ii supuse consilierii.

Formate standard
Formularele de analiz a activit ii supuse consilierii
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P 07: Revizuirea documentelor de lucru
Revizuirea se efectueaz de c tre auditorii interni, înainte de încheierea
interven iei la fa a locului, pentru a se asigura c întregul material documentar a fost
ob inut i a fost sistematizat în mod corespunz tor.
Dosarul de consiliere, prin informa iile con inute, permite stabilirea leg turii
între obiectivele consilierii, interven ia la fa a locului i raportul de consiliere; dosarul
con ine întreaga documenta ie care st la baza propunerilor de solu ii emise de c tre
auditorii interni.

C – 03 NOTA CENTRALIZATOARE
A DOCUMENTELOR DE LUCRU
Procedura de elaborare
Scopul:
Asigurarea faptului c documentele sunt preg tite în mod corespunz tor i c
acestea furnizeaz un sprijin adecvat pentru munca efectuat prin dovezile adunate
în timpul misiunii de consiliere.
Explica ii:
Auditorii interni rev d documentele de lucru din punct de vedere al formatului
i al con inutului, asigurâdu-se c dovezile prezentate în dosarul de consiliere pot
trece testul de eviden . Pentru a trece testul, eviden a trebuie s fie suficient ,
concludent i relevant .
Procedura:
Auditorii interni

Directorul DAPI/
Supervizorul

Pe m sur ce misiunea de consiliere progreseaz ,
eticheteaz i numeroteaz toate documentele.
Apreciaz dac documentele de lucru asigur un
sprijin corespunz tor pentru misiunea de consiliere.
Revizuiesc lucr rile din punctul de vedere al
con inutului
i al formei
i apreciaz
dac
documentele de lucru pot trece testul de eviden .
Efectueaz modific rile necesare la documente.
Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de
lucru
Revizuie te
i aprob
Nota centralizatoare a
documentelor de lucru

Formate standard
Nota centralizatoare a documentelor de lucru

Versiunea 16/06/06

Anexa 9 – Model C 03

Pagina 22 / 45

P 08: edin a de închidere
edin a de închidere a interven iei la fa a locului are drept scop prezentarea
concluziilor auditorilor interni i a propunerilor de solu ii ce vor face parte din
Raportul de consiliere; dezbaterile din cadrul edin ei de închidere se prezint în
minuta sedin ei de închidere.

C – 03 MINUTA EDIN EI DE ÎNCHIDERE
Procedura de elaborare
Scopul:
Permite prezentarea c tre entitatea/structura supus consilierii a opiniei
auditorilor interni, a concluziilor si propunerilor de solu ii prezentate în Formularele
de analiz a activit ii supuse consilierii.
Explica ii:
Auditorii interni trebuie s ob in asigur ri asupra urm toarelor:
Solu iile care au fost propuse sunt formulate pe baza unor informa ii corecte,
pertinente i relevante
Solu iile propuse sunt utile, aplicabile i pot în mod real aduce îmbun t iri
activit ii consiliate
Solu iile propuse sunt astfel formulate (clare, obiective, relevante) încât s fie
corect percepute de c tre structura consiliat
Solu iile propuse s fie suficient de flexibile astfel încât s poat fi adaptate
nevoilor structurii consiliate.
Procedura:
Auditorii interni
Directorul DAPI /
Auditorii interni
Conduc torii entit ii/structurii supuse
consilierii
Auditorii interni

•
•
•
•
•

Planific edin a de închidere
Particip la desf urarea edin ei de
închidere
Discut i agreaz solu iile propuse de
c tre auditori
Rezum discu iile din cadrul reuniunii
într-o Minut a edin ei de închidere.
Preg tesc documente suplimentare
necesare pentru a justifica modific rile la
Formularele de analiz

Formate standard
Minuta edin ei de închidere
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C. Raportul de consiliere
Aceast etap cuprinde :
P09: Elaborarea raportului de consiliere
P10: Comunicarea Raportului de consiliere

P 09: Elaborarea Raportului de consiliere
În func ie de natura i complexitatea misiunii de consiliere, raportarea
activit ii de consiliere poate îmbr ca diverse forme, i anume: raport de consiliere în
format standard (Anexa A06), note de informare privind diverse documente
elaborate pe parcursul misiunii de consiliere, note de prezentare privind organizarea
de seminarii/ cursuri/ ateliere de lucru pe parcursul misiunii de consiliere.

A – 06 RAPORTUL DE CONSILIERE
Procedura de elaborare
Scopul:
Prezint cadrul general, obiectivele, constat rile, concluziile i propunerile de
solu ii formulate de c tre auditorii interni.
Explica ii:
Con inut :
Raportul de consiliere trebuie s cuprind cel pu in urm toarele elemente:
rezumatul raportului de consiliere ;
scopul i obiectivele misiunii de consiliere;
date de identificare a misiunii de consiliere (baza legal , ordinul de
serviciu, echipa de consiliere, unitatea/structura organizatoric supus
consilierii, durata ac iunii de consiliere);
modul de desf urare a ac iunii de consiliere (documentarea; procedurile,
metodele, tehnicile i instrumentele utilizate; documentele/materialele
examinate; materialele întocmite în cursul ac iunii de consiliere ;
ra ionamentele i deduc iile formulate;);
constat rilor rezultate;
concluzii i propuneri de solu ii.
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Semnare:
Raportul de consiliere este semnat de c tre echipa de audit pe fiecare
pagin .
Raportul de consiliere este semnat de c tre supervizor pe ultima pagin .
Rezumatul raportului de consiliere este semnat i datat separat de c tre
echipa de audit i supervizor.
Adresa de înaintare a Raportului de consiliere este semnat de c tre
Directorul DAPI.
Aprobare:
Raportul de consiliere se avizeaz de c tre managementul ministerului,
care a solicitat i/sau aprobat misiunea de consiliere, asigurându-se astfel
agrearea solu iilor propuse de c tre echipa de audit. Dup avizarea
Raportului de consiliere, acesta va fi comunicat entit ilor/structurilor
supuse consilierii.
În cazul celorlalte forme de raportare a activit ii de consiliere, echipa de
audit se va asigura asupra faptului c acestea cuprind informa iile/ elementele
necesare pentru a eviden ia derularea i finalitatea misiunii de consiliere.
Documentele finale elaborate se vor semna de c tre echipa de audit i supervizor, i
se va supune analizei i aviz rii managementul ministerului, care a solicitat i/sau
aprobat misiunea de consiliere.
Procedura:
Auditorii interni

Redacteaz Raportul de consiliere
Transmite supervizorului Raportul de consiliere
pentru revizuire

Supervizorul

Analizeaz Raportul de consiliere i formuleaz
propuneri de îmbun t ire/ modificare, dac este
cazul

Auditorii interni

Efectueaz
schimb rile
propuse de c tre
supervizor;
Transmite Raportul revizuit Directorului DAPI, în
vederea aprob rii transmiterii acestuia spre avizare
conducerii ministerului

Formate standard
Raportul de consiliere
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P 10: Comunicarea Raportului de consiliere
Procedura
Scopul:
Prin intermediul acestei proceduri se urm re te comunicarea în timp util a
Raportului de consiliere c tre structura consiliat i c tre alte p r i interesate pentru
punerea în aplicare a solu iilor recomandate de auditori i avizate de conducerea
ministerului.
În cazul celorlalte forme de raportare, nu este necesar transmiterea acestora
spre avizare conducerii ministerului.
Explica ii:
Raportul de consiliere trebuie s con in cel pu in constat rile, concluziile i
propunerile de solu ii formulate de c tre auditori.
Procedura:
Directorul DAPI

Aprob
transmiterea Raportului de consiliere
conducerii ministerului care a solicitat i/sau abilitat
auditul intern s efectueze misiunea de consiliere.

Conducerea
ministerului care a
solicitat i/sau abilitat
auditul intern s
efectueze misiunea
de consiliere
Auditorii interni

Analizeaz
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i avizeaz Raportul de consiliere.

Transmit entit ii/structurii supuse consilierii, precum i
altor p r i interesate, Raportul de consiliere avizat.
În cazul în care Raportul de consiliere trebuie
comunicat i unor organisme/ structuri interna ionale,
echipa de audit va asigura traducerea acestuia în limba
englez .
Echipa de audit va asigura respectarea procedurii
interne de arhivare electronic .
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D. Asigurarea calit ii misiunii de consiliere
Aceast etap cuprinde :
P11: Supervizarea
P12: Evaluarea intern
P13: Evaluarea extern

P 11: Supervizarea

D – 01 LISTA DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR
Procedura de elaborare
Scopul:
De a asigura atingerea obiectivelor misiunii de consiliere în condi ii de calitate.
Explica ii:
Supervizarea tuturor etapelor de desf urare a misiunii de consiliere este în
responsabilitatea Supervizorului, scopul ac iunii de supervizare fiind de a asigura c
obiectivele misiunii de consiliere au fost îndeplinite.
Procedura:
Auditorii interni
Supervizor

Prezint Supervizorului documentele din dosarul misiunii de
consiliere, pe parcursul derul rii misiunii.
Ofer îndrumare/ sprijin pe parcursul derul rii misiunii de
consiliere;
Monitorizeaz realizarea Programului de consiliere;
Analizeaz
relevan a, utilitatea
i claritatea solu iilor
formulate ;
Urm re te realizarea în timp util a Raportului de consiliere ;
Evalueaz calitatea Raportului de consiliere, respectiv
asigurarea exactit ii, clarit ii i conciziei în prezentarea
informa iilor.

Formate standard
Lista de revizuire a documentelor
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P 12: Evaluarea intern

D – 02 FI A DE EVALUARE A PERFORMAN ELOR
AUDITORILOR INTERNI
Procedura de elaborare
Scopul:
Evaluarea intern a performan elor individuale a auditorilor interni se
realizeaz de c tre supervizor cu scopul de:
A identifica zonele în care activitatea desf urat de c tre fiecare auditor
intern necesit îmbun t iri,
A analiza cauzele care au determinat o performan redus pentru anumite
zone, i de
A discuta cu fiecare auditor în parte mijloacele cele mai eficiente pentru
îmbun t irea calit ii activit ii de audit.
Explica ii:
Pentru evaluarea performan elor individuale ale auditorilor interni,
supervizorul va completa, la finalizarea misiunii de consiliere, Fi a de evaluare a
performan elor auditorilor interni.
Procedura:
Supervizor

Auditorii interni

Completeaz la finalizarea misiunii Fi a de evaluare a
performan elor pentru fiecare membru al echipei de audit, pe
baza superviz rii efectuate
Discut rezultatele evalu rii cu fiecare auditor în parte
Identific solu iile pentru îmbun t irea activit ii
Arhiveaz Fi a de evaluare la dosarul misiunii
Sunt responsabili pentru perfec ionarea propriilor abilit i i
aptitudini profesionale, în m sura în care acest lucru este
posibil

Formate standard
Fi a de evaluare a performan elor auditorilor interni
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P 13: Evaluarea extern

D – 03 FI A DE EVALUARE A MISIUNII DE CONSILIERE
Procedura de elaborare
Scopul:
Evaluarea extern a misiunii de consiliere se realizeaz cu scopul de:
a ob ine o apreciere a calit ii misiunii de consiliere din partea structurii
consiliate,
a ob ine o evaluare a capacit ii de comunicare a echipei de audit pe
parcursul desf ur rii misiunii de consiliere, i
a analiza r spunsurile primite în vederea îmbun t irii calit ii misiunilor
viitoare.
Explica ii:
Fi a de evaluare a misiunii de consiliere se transmite la finalul misiunii de
c tre Supervizor structurii consiliate, în vederea complet rii.
Procedura:
Supervizor
eful structurii
consiliate
Supervizor

Auditorii interni

Transmite Fi a de evaluare a misiunii de consiliere c tre
structura consiliat
Completeaz Fi a de evaluare a misiunii de consiliere i o
retransmite echipei de audit
Analizeaz evaluarea realizat
împreun cu structura
consiliat , dac este cazul
Are în vedere propunerile i observa iile formulate pentru
îmbun t irea misiunilor viitoare de consiliere
Arhiveaz Fi a de evaluare a misiunii de consiliere

Formate standard
Fi a de evaluare a misiunii de consiliere
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2.2. Misiunile de consiliere cu caracter informal
Misiunile de consiliere cu caracter informal sunt realizate prin participarea în
cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte de durat determinat , la
reuniuni punctuale, schimburi curente de informa ii.
Misiunile de consiliere privind formarea i perfec ionarea profesional , pot
fi sau nu cuprinse în mod distinct în planul de audit. Datorit naturii i specificit ii
acestora, nu este necesar a se parcurge etapele unei misiuni de consiliere
formalizate.
Aceast activitate se va concretiza prin organizarea de cursuri, seminarii sau ateliere
de lucru, iar documenta ia suport const în materialele de curs elaborate. De
asemenea, se va elabora un Raport final de consiliere, care poate îmbr ca diverse
forme – Ref. P 09.

2.3. Misiunile de consiliere pentru situa ii excep ionale
Misiunile de consiliere pentru situa ii excep ionale se refer la participarea în
cadrul unor echipe constituite în vederea relu rii activit ilor urmare a unei situa ii de
for major sau alte evenimente excep ionale.
Datorit specificit ii acestor dou tipuri de misiuni, caracter datorat perioadei
în general limitate de realizare i în special modalit ii practice de desf urare a
acestora, se impune adaptarea procedurilor i a eventualelor documente necesar a fi
elaborate la condi iile existente.
În acest caz, în func ie de complexitatea misiunii, directorul Direc iei de Audit
Public Intern i/sau supervizorul (în cazul în care acesta este desemnat) pot decide
elaborarea unor documente (în special raportul de consiliere) în conformitate cu
procedurile aferente misiunilor de consiliere formalizate, dar adaptate caracterului
specific al acestora.

III.
RAPORTUL
CONSILIERE

ANUAL

AL

MISIUNILOR

DE

Pentru o bun gestionare a timpului alocat misiunilor de consiliere, cât i a
auditorilor repartiza i pentru desf urarea unor astfel de misiuni, cu caracter
obligatoriu pentru orice tip de misiune de consiliere se impune înregistrarea
acestora în cadrul unui registru special, care va cuprinde în principal urm toarele
elemente:
Tipul misiunii de consiliere;
Durata desf ur rii;
Structura consiliat ;
Obiectul misiunii de consiliere;
Echipa de audit;
Num rul de înregistrare DAPI al documentelor de referin pentru misiunea de
consiliere (raport, note, prezent ri, etc).
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Pe baza informa iilor din acest registru, precum i a rapoartelor elaborate în urma
misiunilor de consiliere pe parcursul unui an se elaboreaz de c tre Direc ia de Audit
Public Intern o sintez a misiunilor de consiliere desf urate, care este inclus în
cadrul Raportului anual de audit public intern.
Acest Raport este înaintat Unit ii Centrale pentru Armonizarea Auditului Public
Intern i conducerii ministerului. De asemenea, Raportul poate fi pus i la dispozi ia
altor p r i interesate, la solicitarea acestora i numai cu aprobarea Directorului DAPI.

IV.
ACTUALIZAREA
GHIDULUI
PRACTIC
APLICARE A NORMELOR DE CONSILIERE

DE

Acest ghid practic de aplicare a normelor de consiliere este actualizat periodic, în
func ie de rezultatele misiunilor de consiliere, observa iile i/sau recomand rile
primite din partea structurilor supuse consilierii, buna practic dezvoltat sau
modific rile survenite în baza legal , respectiv normele în domeniul auditului intern.

V. APROBARE
Ghidul practic de aplicare a normelor de consiliere în cadrul Direc iei de Audit Public
Intern este aprobat de c tre directorul direc iei i transmis în vederea aviz rii Unit ii
Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern. Ulterior aviz rii primite de la
UCAAPI, acesta va fi înaintat conducerii ministerului pentru aprobare.

VI. DISTRIBUIRE

I PROMOVARE

Ghidul practic de aplicare a normelor de consiliere va fi distribuit personalului din
cadrul DAPI, împreun cu o list de distribuire care trebuie semnat de fiecare
persoan din cadrul direc iei, numai dup ce ace tia au citit i în eles con inutul
Ghidului i sunt de acord s îl respecte.
De asemenea, pentru respectarea principiului transparen ei, dar i pentru asigurarea
accesului la acest ghid i a altor entit i/structuri interesate, documentul va fi publicat
pe website-ul Ministerului Finan elor Publice în vederea consult rii.
În vederea promov rii func iei de consiliere a auditului intern, se vor avea în vedere
urm toarele:
• Organizarea de prezent ri pentru direc iile i structurile din cadrul Ministerului
Finan elor Publice,
• Organizarea de prezent ri pentru structurile de audit de la nivelul Direc iilor
Finan elor Publice Jude ene,
• Organizarea de prezent ri pentru structurile de audit implicate în auditul
fondurilor europene,
• Realizarea unei bro uri de prezentare a func iei de consiliere i distribuirea
acesteia p r ilor interesate.
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VII. ANEXE
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Anexa 1- Model A-01
Direc ia de Audit Public Intern
Nr…….Data………

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile……. i cu Planul anual de audit intern se va
efectua o misiune de consiliere la………..în perioada……..Scopul misiunii de
consiliere este…….., iar obiectivele acesteia sunt……..
Echipa care va realiza misiunea de consiliere este format din urm torii
auditori interni ..…..
Directorul Direc iei de Audit Public Intern
Anexa 2 - Model A-02
Direc ia de Audit Public Intern
DECLARA IA DE IMPAR IALITATE I P STRARE A INDEPENDEN EI
Numele .........................................................
Data ...........
(A fi completat de c tre auditori, inclusiv consultan i)
Misiunea de consiliere ………..………………………………….
Incompatibilit i
În legatura cu entitatea/structura supus consilierii……..

Da

Ati avut/aveti vreo rela ie oficial , financiar sau personal cu cineva care ar
putea s v limiteze m sura în care pute i s v interesa i, s descoperi i sau
s constata i sl biciuni în orice fel?
Ave i idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organiza ii sau obiective
care ar putea s v influen eze în misiunea de consiliere?
Sunteti so /so ie, rud sau afin pân la gradul al patrulea inclusiv cu eful
entit ii/structurii ce va fi supus consilierii sau cu membrii organului de
conducere colectiv ?
Ave i vreo leg tur politic , social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau
primirea de redeven e de la vreun grup anume, sau organiza ie sau nivel
guvernamental care ar putea s v influen eze în misiunea de consiliere?
Ave i vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la
entitatea/structura ce va fi supus consilierii?
Conform planului anual urmeaz s participa i la efectuarea unei misiuni de
asigurare într-un domeniu cu implica ii directe în activitatea consiliat ?
Dac în timpul misiunii de consiliere, apare orice incomptibilitate personal ,
extern sau organiza ional care ar putea s v afecteze abilitatea de a lucra
i a face rapoarte de consiliere impar iale, notifica i eful structurii de audit
public intern de urgen ?
Auditor,
Versiunea 16/06/06
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Nu

Model A-02
Entitatea public
Se completeaz de c tre Directorul Direc iei de Audit Public Intern
1. Incompatibilit i personale (a se trece din pagina anterioar )
Data,
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Anexa 3 - Model B-01
Direc ia de Audit Public Intern
Data
NOTIFICAREA PRIVIND DECLAN AREA MISIUNII
DE CONSILIERE
C tre:

P r ile interesate

De la:

Directorul Direc iei deAudit Public Intern

Referitor la:

Denumirea misiunii de consiliere

Stimate( )..........................
În conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaz
ca în perioada
de……….. s efectu m o misiune de consiliere cu tema……la..... (numele
entit ii/structurii ce va fi supus consilierii).
V vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o edin de deschidere
în vederea discut rii diverselor aspecte ale misiunii de consiliere, cuprinzând:
- prezentarea auditorilor interni;
- prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;
- scopul misiunii de consiliere;
- programul interven iei la fa a locului;
- alte aspecte.
Pentru o mai bun în elegere a activit ii dumneavoastr , v rug m s
pune i la dispozi ie urm toarea documenta ie necesar :…………………
Dac ave i unele întreb ri privind aceasta ac iune, v
pe…………….. (numele auditorului intern).
Cu stim ,
Directorul Direc iei de Audit Public Intern
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Anexa 4 - Model C-01
MEMO DE VERIFICARE PRELIMINAR
Denumirea misiunii de consiliere: ………..
Perioada supus auditului: …………….
Perioada desf

ur rii misiunii: ……………

Preg tit de:

Data:

Rev zut de:

Data:

Memorandumul de verificare preliminar con ine1:
I.
II.

III.

O scurt istorie sau profil al activit ilor/m surilor supuse consilierii,
scopul i obiectivele misiunii de consiliere;
Un sumar al aspectelor importante, care fac referire sau au implica ii
majore asupra misiunii de consiliere (structura organizatoric a
structurii consiliate, cadrul legal aferent, rezultate ale unor posibile
misiuni de audit anterioare) i prezentarea persoanelor responsabile;
O defini ie a termenilor utilizati în cadrul misiunii de consiliere.

Anexa 5 - Model A-03
Direc ia de Audit Public Intern
PROGRAMUL DE CONSILIERE
Denumirea misiunii de consiliere.........
Întocmit de ....
Aprobat de ......

OBIECTIVE

Activit i

Data….
Data…

Durata

Persoanele
implicate

Locul desf

ur rii

Tema general
……..
1

Structura prezentat pentru Memorandumul de verificare preliminar este orientativ , putând fi adaptat în
func ie de complexitatea i specificul misiunii de consiliere.
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OBIECTIVE
Obiective:
A. Enun area
obiectivului (A)
B. Enun area
obiectivului (B)
……..

Activit i

1. Ordinul de
serviciu
2.Declara ia de
independen
3. Notificarea

Obiectivul A

Obiectivul B

Colectarea i
prelucrarea
informa iilor
- testul 1
- testul 2
……
Prelucrarea
testelor
Revizuirea
documentelor
Indosarierea
Colectarea i
prelucrarea
informa iilor
-testul 1
- testul 2
……
Prelucrarea
testelor
Revizuirea
documentelor
Indosarierea
4. Sedin a de
închidere
5. Elaborarea

Versiunea 16/06/06

Durata

Persoanele
implicate

Locul desf

ur rii

Directorul
Direc iei de
Audit Public
Intern
Auditorii
interni
Auditorii
interni

Entitatea public

Auditorii
interni

Entitatea public
supus consilierii

Auditorii
interni
Auditorii
interni
Auditorii
interni
Auditorii
interni

Entitatea public
supus consilierii
Entitatea public

Auditorii
interni
Auditorii
interni
Auditorii
interni

Entitatea public
supus consilierii
Entitatea public

Auditorii
interni
Auditorii

Entitatea public
supus consilierii
Entitatea public

Entitatea public
Entitatea public

Entitatea public
Entitatea public
supus consilierii

Entitatea public
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OBIECTIVE

Activit i

Durata

Raportului de
consiliere
6. Comunicarea
Raportului de
consiliere

Persoanele
implicate

Locul desf

ur rii

interni
Auditorii
interni

Entitatea public

Anexa 6 - Model B-02
Direc ia de Audit Public Intern
MINUTA EDIN EI DE DESCHIDERE
A. Men iuni generale
Tema misiunii de consiliere: ...............……
Întocmit de………
Data………
Verificat de…………
Data………
Lista participan ilor:
Numele

Func ia

Direc ia / Serviciul

Nr. telefon

B. Stenograma edin ei de deschidere

Anexa 7 - Model A-04
Direc ia de Audit Public Intern
Test nr…
Misiunea de consiliere: ...............……
Intocmit ………
Supervizat …………
Obiectivul testului:

Data………
Data………

Descrierea testului:
Concluzii:
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Anexa 8 - Model A-05
Direc ia de Audit Public Intern
Formular de analiz a activit ii supuse consilierii
Misiunea de consiliere: ...............……
Intocmit de………
Supervizat de…………
Informa ii privind situa ia analizat :
-

-

Data………
Data………

criterii (ceea ce ar trebui s existe - baz legal , buna practic , etc.)
condi ia (ceea ce exist - descrierea situa iei existente)
cauze (analiza cauzelor posibilelor diferen e, pozitive sau negative, între
criterii i condi ie)
efecte (analiza efectelor generate de existen a unor diferen e între criterii
i condi ie)

Solu ii propuse:
enun area i explicarea solu iilor propuse / recomand rilor formulate pentru îmbun t irea
activit ii analizate; auditorii trebuie s explice pentru fiecare solu ie propus beneficiile i
costurile aferente, precum i riscurile care decurg ca urmare a neimplement rii acestor
solu ii;

În tiin area managementului structurii consiliate:
Comentariile structurii consiliate:
Anexa 9 - Model C-03
Direc ia de Audit Public Intern
NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU
Denumirea misiunii de consiliere……….
Întocmit de…………..Data……..
Documentul
Constatarea
Sec iunea D
……………..
Sec iunea E
……………….

Exist
Da

Nu

Auditorii
interni

Auditori,
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Anexa 10 - Model B-03
Direc ia de Audit Public Intern
MINUTA EDIN EI DE ÎNCHIDERE
A. Men iuni generale
Tema misiunii de consiliere: ………......….
Întocmit de………
Data………
Verificat de…………
Data………
Lista participan ilor:
Numele

Func ia

Direc ia / Serviciul

Nr. telefon

B. Concluzii:

Anexa 11 - Model A-06
Direc ia de Audit Public Intern
RAPORT DE CONSILIERE
Titlul i cuprinsul
Reprezint pagina în care se men ioneaz denumirea misiunii de consiliere.
Rapoartele de consiliere vor con ine un cuprins al lucr rilor i documentelor.
Semn tura
Raportul de consiliere este semnat de c tre fiecare membru al echipei de
auditori interni, pe fiecare pagin a acestuia. Ultima pagin a raportului este semnat
i de c tre Supervizorul misiunii de consiliere.
Introducere
Descrie baza legal a misiunii, prezint datele de identificare a misiunii de
consiliere (ordinul de serviciu, echipa de auditori interni, entitatea/structura supus
consilierii, durata ac iunii de consiliere).
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Identific activitatea ce este supus consilierii i prezint informa ii sintetice cu
privire la misiunea de consiliere.
Prezint modul de desf urare a misiunii de consiliere (documentare;
proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul
misiunii de consiliere; materiale întocmite în cursul misiunii de consiliere).
Stabilirea obiectivelor
Obiectivele misiunii de consiliere prezentate în Raportul de consiliere coincid
cu cele înscrise în programul de consiliere.
Stabilirea metodologiei
Explic tehnicile i instrumentele de consiliere folosite pentru a îndeplini
obiectivele misiunii de consiliere.
Constat ri, concluzii i propuneri de solu ii
Auditorul intern trebuie s se pronun e asupra obiectivelor de consiliere în
ordinea în care au fost stabilite în Programul de consiliere.
Constat rile efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicit la
anexele la Raportul de consiliere.
Concluziile echipei de auditori interni sunt elaborate pe baza constat rilor
f cute, având un caracter fundamentat. Trebuie s fie pertinente si s nu fie
dispropor ionate în raport cu constat rile pe care se bazeaz .
Propunerile de solu ii din Raportul de consiliere trebuie s fie fezabile i
economice i s aib un grad de semnifica ie important în ceea ce prive te efectul
previzibil asupra entit ii/structurii supus consilierii. Trebuie sa aib un caracter de
anticipare i, pe aceast baz , de prevenire a eventualelor disfunctionalit i sau
tendin e negative la nivelul entit ii/structurii supuse consilierii. De asemenea, trebuie
s contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activit ii entit ii/structurii
supuse consilierii i de cre tere a performan ei de management.
Anexa 12 – Model D-01
LISTA DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR DE LUCRU
Denumirea auditului: …….
Perioada supus audit rii: ……..
Perioada desf ur rii misiunii de consiliere: ……..
Preg tit de: …….
Data: …….
Nr.
crt.

Documentul
de audit
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Anexa 13 – Model D-02
FI A DE EVALUARE A PERFORMAN ELOR AUDITORILOR INTERNI
Denumirea auditului: ……………
Perioada supus audit rii: ……………..
Perioada desf

ur rii misiunii de consiliere: ………………………..

Auditor intern evaluat: ………...
Preg tit de: ………….

Data:…..

În verificarea preliminar , auditorul a identificat riscurile i
controalele
prev zute pentru procesele legate de
obiectivele de audit?
Programul de consiliere e elaborat astfel încât s
îndeplineasc obiectivele stabilite în cadrul bugetului de
timp alocat?
Obiectivul auditului, scopul, procedurile i bugetul de timp
au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o
folosire eficient a resurselor de audit?
A existat o bun comunicare între auditor i consiliat i între
auditor i conducerea compartimentului de audit?
Au fost luate în considerare perspectivele i nevoile
consilia ilor în procesul de audit?
Au fost atinse obiectivele misiunii de consiliere într-o
manier eficient i la timp?
Standardele (interna ionale i na ionale) auditorilor interni
pentru Practica profesional de audit intern au fost
atinse/respectate?
Constat rile de audit
i propunerile formulate
demonstreaz analize profunde i concluzii pertinente?
Comunic rile scrise au fost clare, concise, obiective i
corecte?
Exist documente care sus in concluziile la care s-a ajuns?
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi
suficiente, competente, relevante i utile?
Documentele au fost completate în mod corespunz tor i în
conformitate cu standardele?
Auditorul demonstreaz un înalt nivel de productivitate
personal ?
Justifica i atât comentariile pozitive cât
auditorul:……..
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N/A

i sugestiile pentru îmbun t ire, discutate cu
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Anexa 14 – Model D-03
FI A DE EVALUARE A MISIUNII DE CONSILIERE

Programul de audit
1. Programul de audit i timpul alocat misiunii au fost clar
exprimate/definite la începutul misiunii de consiliere?
2. Obiectivele i scopul misiunii au fost discutate i agreate
în prealabil de începerea misiunii de consiliere?
3. Recomand rile i sugestiile managementului structurii
consiliate au fost ob inute i incluse sau avute în vedere
pe toat durata desf ur rii misiunii de audit?
4. Managementul structurii consiliate a fost informat pe tot
parcursul desf ur rii misiunii de audit asupra stadiului
acesteia i poten ialele probleme ivite?
5. Misiunea de consiliere a determinat întreruperi ale
activit ii structurii auditate/consiliate?
6. Misiunea de consiliere a fost finalizat într-o perioad de
timp rezonabil ? Orice întârziere în finalizarea misiunii a
fost comunicat i explicat managementului?
Finalizarea misiunii de consiliere
7. Solu iile propuse de c tre auditori au fost relevante pentru
opera iunile structurii consiliate?
8. Toate p r ile implicate au avut posibilitatea de a furniza
puncte de vedere referitoare la poten ialele aspecte
identificate de c tre echipa de audit astfel încât solu iile
propuse s fie viabile?
9. Solu iile propuse de c tre auditori au fost constructive i
rezonabile?
Echipa de Audit
10. Auditorul a avut cuno tin e despre politicile MFP i/sau
alte informa ii corelate acestora i privind cerin ele care
afecteaz opera iunile desf urate de c tre structura
consiliat ?
11. Auditorul a ac ionat într-o manier
profesional
i
transparent ?
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Far
observa ii

Dezacord
total

Dezacord

Auditor intern/Auditori interni: _______________

Acord

Denumirea misiunii de
consiliere:_____________________

Acord total

Acest formular este utilizat pentru a ob ine o evaluare a misiunii de consiliere din partea
structurii consiliate. Aceast evaluare este inclus în cadrul Programului de asigurare a
calit ii.

Furniza i orice comentariu suplimentar fa de chestionarul anterior care ar putea conduce la
îmbun t irea pe viitor a activit ii desf urate de compartimentul/serviciul de audit.

Completat de: ___________________________________ Func ia: ________________
Direc ia/Serviciul: ___________________________________Data: ________________
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