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INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare îşi propune, printr-o abordare sintetică, să prezinte aspectele conceptuale 

şi metodologice ale auditului intern necesare de a fi însuşite în procesul de studiu universitar. 

Lucrarea a fost concepută ca suport de curs pentru disciplina de audit intern, scopul urmărit fiind 

de a pune la dispoziţia studenţilor un material care să dezvăluie lucrările de organizare şi 

derulare a misiunilor de audit intern. 

Acest material poate fi folosit şi ca un curs introductiv în programele de perfecţionare 

profesională a auditorilor interni. Cursul urmăreşte îmbogăţirea cunoştinţelor din sfera 

disciplinelor de specialitate oferind o călăuză în derularea unei misiuni de audit intern. Totodată, 

autorii inserează o orientare generală în conduita auditorilor interni în relaţiile sale cu persoanele 

auditate.  

Întrucît la practicarea acestei activităţi, auditorul insistă pe o serie de lucrări specifice 

desfăşurării misiunii de audit intern, în lucrare sunt expuse competenţele profesionale urmărite 

de a fi obţinute la acest curs prin prisma următoarelor subiecte: 

- definirea conceptului de audit intern, înţelegerea rolului şi a valorii adăugate pe care 

auditorul intern trebuie să-l aducă entităţii; 

- sistemul de audit intern potrivit cadrului normativ şi procedural actual; 

- evaluarea sistemului de control intern, politicilor şi activităţilor realizate de entitate; 

- analiza şi evaluarea riscurilor asociate activităţilor din interiorul entităţii; 

- funcţionarea auditului intern, inclusiv planificarea, pregătirea şi derularea misiunii. 

Includerea acestor subiecte în notele de curs pentru studii universitare asigură un sprijin 

important în dezvoltarea teoretică şi practică a activităţii de audit intern în Republica Moldova. 

Materialul, relatat prin intermediul acestor note de curs, răspunde nevoilor studenţilor de a 

dezvolta următoarele competenţe: 

I. la nivel de cunoaştere: 

- să cunoască prevederile standardelor naţionale de audit, normele metodologice de 

exercitare a misiunilor de audit intern; 

- să identifice obiectivele auditului intern şi să cunoască rolul unităţii de audit intern într-o 

entitate sau instituţie; 

- să cunoască etapele auditului, precum: planificarea misiunilor de audit intern, colectarea 

probelor de audit, raportarea constatărilor şi recomandărilor, supervizarea şi evaluarea 

lucrărilor de audit intern.  

II. la nivel de aplicare: 

- să aplice principiile şi metodele de investigare specifice auditului intern; 
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- să identifice şi să ierarhizeze riscurile obiectelor auditabile; 

- să argumenteze concluziile de audit şi să interpreteze corect rezultatele auditului; 

- să evalueze performanţele entităţii şi sistemele de control pe baza informaţiilor din 

rapoartele de audit intern; 

- să întocmească documentaţia de planificare, exercitare, raportare şi supraveghere; 

- să evaluieze calitatea lucrărilor de audit intern. 

III. la nivel de integrare: 

- să elaboreze proceduri operaţionale de audit intern; 

- să perfecţioneze procesul de documentare a testelor, foilor de lucru, fişelor de identificare şi 

analiză a problemelor; 

- să formuleze constatări, recomandări şi concluzii. 

Ţinînd cont de cadrul de referinţă al activităţii în cauză, prezentele note de curs abordează 

noţiunile de bază privind auditul intern, planificarea activităţilor de audit intern, procesul de 

organizare şi derulare a unei misiuni de audit intern, supravegherea implementării rezultatelor 

auditului intern, monitorizarea şi evaluarea calităţii lucrărilor de audit intern. În aspect practic, 

se exersează proceduri specifice fiecărei etape de derulare a lucrărilor misiunii de audit intern, 

inclusiv: planificarea şi iniţierea misiunii, exercitarea lucrărilor în teren şi documentarea 

acestora, raportarea şi monitorizarea implementării recomandărilor de audit. 

Totodată, lucrarea face referinţă la anumite repere istorice privind conceptul de audit 

intern, abordează postulatele auditului intern şi explică noţiunile de audit extern şi intern, 

precizează cadrul de referinţă al conceptului de audit intern, expune considerentele generale 

privind sistemul de control intern şi raporturile sale cu auditorul intern, tratează responsabilitatea 

auditorului vis-a-vis de detectarea fraudelor şi erorilor. 

Capitolul I şi II sunt scrise de Lidia Cauş, conf. univ., dr., capitolul III de Maria Ratcov, 

lect. sup., capitolul IV şi V de Anatolie Iachimovschi, conf. univ., dr. 
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Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN  

1.1.  Definirea și caracteristica auditului intern 

1.2.  Cadrul normativ aferent auditului intern 

1.3.  Deosebiri între auditul intern şi auditul extern 

 

1.1. Definirea și caracteristica auditului intern 

Cuvîntul „audit” provine de la latinescul „audio” care în traducere semnifică „a asculta”. 

Pentru început, în secolul XVIII auditul a fost practicat pentru utilizatorii externi, numindu-se 

audit extern. Ulterior, spre sfîrşitul secolului XIX serviciile de audit au început să fie folosite şi 

de utilizatorii interni, în special de conducătorii întreprinderii, care au înţeles beneficiile 

auditului pentru a afla situaţia reală a entității şi a obţine consultanţă şi recomandări pentru 

îmbunătăţirea situaţiei acesteea.  

Auditul intern este considerat o profesie relativ nouă bine organizată, cu influenţă 

crescândă, care răspunde necesităţilor organizaţiilor, începînd cu probleme contabile pînă la 

depistarea principalelor riscuri ale entităţilor. Profesia de audit intern se bazează pe un cadru de 

referinţă recunoscut în lume, chiar dacă, datorită varietăţii mediilor în care este practicat, acesta 

trebuie să se adapteze pentru a lua în calcul particularităţile legislative şi de reglementare ale 

fiecărei ţări, regulile specifice care guvernează anumite sectoare de activitate, mărimea şi cultura 

entităţii. Acest cadru de referinţă serveşte drept bază pentru pregătirea unei diplome profesionale 

recunoscute pe plan mondial, eliberată în baza unui examen de specialitate. 

Auditul intern a apărut după criza economică mondială din anul 1929 din Statele Unite ale 

Americii. Întreprinderile afectate de recesiunea economică căutau căi de reducere a cheltuielilor 

şi taxelor. Aceste entități foloseau deja serviciile de audit extern, organisme independente care 

aveau misiunea de a certifica situaţiile financiare. La efectuarea activităţii de certificare, auditorii 

externi trebuiau să efectueze numeroase activităţi pregătitoare: inventarieri, analize de conturi, 

sondaje etc.  

Astfel, pentru reducerea cheltuielilor unele lucrări pregătitoare erau efectuate de personalul 

unităţii, care participau la lucrările curente ale auditorilor externi fără a efectua sinteze şi 

concluzii. Auditorii externi au acceptat aceste servicii cu condiţia unei supervizări. În aşa fel au 

apărut aceşti „auditori”, care efectuau activităţi de audit, dar „interni” deoarece făceau parte din 

întreprinderi. Odată ce a trecut criza, ei au fost folosiţi în continuare, deoarece dobândiseră 

cunoştinţele necesare şi utilizau metodele şi instrumentele aplicate domeniului contabil. Ulterior, 

auditorii interni au lărgit domeniul de aplicare a activităţii lor şi au modificat unele obiective. 

Un rol important în promovarea activităţii de audit intern pe plan internaţional îi revine 

Institutului Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii. Institutul în cauză defineşte 



  

 7 

activitatea de audit intern în modul următor: „Auditul intern este o activitate independentă, 

obiectivă, de asigurare şi consultanţă, menită să adauge valoare şi să îmbunătăţească operaţiunile 

unei organizaţii. Ajută o organizaţie să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică, 

disciplinată în vederea evaluării şi îmbunătăţirii eficienţei proceselor de management al 

riscurilor, control şi guvernanţă”. 

Ţinînd cont de această definiţie şi de tendinţele actuale de dezvoltare auditul intern, în 

prezent, reprezintă o activitate independentă şi obiectivă, care oferă entităţii asigurarea unui 

grad de control asupra operaţiunilor, o îndrumează în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora, ajută entitatea în 

atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de 

management al riscurilor, de control şi de guvernare a instituţiei, cu propuneri de consolidare a 

eficacităţii lor.  

Misiunea unităţii de audit intern este de a realiza o activitate obiectivă şi independentă prin 

oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă, pentru a îmbunătăţi operaţiunile entităţii şi a 

contribui la adăugarea unui plus de valoare. 

Auditul intern, deşi există astăzi în entități, este o funcţie nouă cu particularităţi singulare, 

care nu poate fi confundate cu altele. Auditul intern are funcţii de analizare, consultare şi 

recomandare, prezintă rapoarte de audit intern care reflectă situaţia reală a unei instituţii sub 

toate aspectele de activitate şi care includ propuneri de soluţionare a lacunelor depistate în 

activitatea  acesteia. Astfel, auditul intern se aplică tuturor entităţilor şi tuturor tipurilor de 

activităţi, ceea ce inevitabil conduce la furnizarea unor informaţii obiective şi veridice 

utilizatorilor de informaţie, necesare luării deciziilor. 

Auditul intern este o activitate independentă și obiectivă, care: 

a) oferă entității asigurarea unui grad de control asupra operațiunilor, o îndrumă în ceea ce 

privește îmbunătățirea operațiunilor și contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora; 

b) ajută entitatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică și 

metodică, procesele de management al riscurilor, de control și de guvernare a entității, oferind 

propuneri de consolidare a eficacității lor. 

Deosebim următoarele tipuri de audit intern: 

a) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi 

control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, 

pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora; 

b) auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea 

obiectivelor şi sarcinilor entităţii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă 

rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 
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c) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare 

pe seama fondurilor sau a patrimoniului, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, 

regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile. 

Auditul intern este o activitate care se bazează pe anumite etape realizate într-o anumită 

consecutivitate, după finisarea cărora de fiecare dată revine la faza iniţială. Din aceste 

considerente activitatea de audit intern este asociată cu conceptul de ciclul auditului intern. 

Ciclul auditului intern constă din patru etape:  

 stabilirea strategiei de audit intern,  

 exercitarea lucrărilor misiunii de audit intern,  

 elaborarea şi prezentarea rapoartelor de audit intern, 

 evaluarea acțiunilor conducerii privind implementarea rezultatelor auditului.  

Etapele auditului intern constau din subetapele respective prezentate în tabelul 1.1. 

Tabelul 1.1. 

Etapele și subetapele ciclului auditului intern 

Etape Subetape 

Elaborarea strategiei şi 

planului activităţii unităţii de 

audit intern 

-  evaluarea riscurilor semnificative 

-  stabilirea necesităților de resurse 

-  determinarea priorităților anuale 

-  planificarea misiunilor de audit intern 

Realizarea misiunii de audit 

intern 

- notificarea privind declanşarea auditului 

- efectuarea ședinței de deschidere 

- exercitarea lucrărilor de audit în teren 

- documentarea probelor obţinute la audit 

- organizarea ședinței de închidere a lucrărilor de audit în teren 

Raportarea constatărilor şi 

recomandărilor de audit, 

monitorizarea implementării 

acestora 

- revizuirea constatărilor şi recomandărilor de audit 

- comunicarea iregularităţilor depistate la audit 

- elaborarea şi prezentarea raportului de audit intern 

-  monitorizarea implementării recomandărilor 

Supravegherea şi evaluarea 

rezultatelor activităţii unităţii 

de audit intern 

- evaluarea calităţii lucrărilor misiunii 

- evaluarea externă a activităţii de audit intern 

 

Activitatea de audit intern începe cu o strategie, ce constă în elaborarea planului strategic 

și planului anual al activității de audit intern. La această etapă se identifică scopurile și 

obiectivele entității, precum și riscurile inerente care ar putea împiedica realizarea acestora. 

Misiunile de audit sînt planificate cu atenție pentru a identifica obiectivele de audit și 

testele necesare pentru colectarea probelor privind eficacitatea sistemului de control intern. 
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Activitățile în teren trebuie bine structurate și gestionate pentru a asigura justificarea deplină a 

constatărilor și recomandărilor misiunii prin probe de audit de calitate înaltă. 

Rezultatele auditului intern sunt prezentate în rapoartele de audit, care dezvăluie contextul 

activității de audit, constatările de audit și recomandările privind înlăturarea punctelor slabe. 

Rapoartele de audit sînt distribuite tuturor persoanelor responsabile de implementarea 

recomandărilor. 

Eficacitatea auditului intern depinde de capacitatea conducerii de a modifica corespunzător 

sistemele și procedurile pentru a minimiza riscurile operațiunilor organizaționale. Conducătorul 

entității trebuie să creeze condiții necesare, care permit implementarea recomandărilor. Scopul 

general este de a atinge un echilibru optim între costul controlului intern și riscurile prevenite de 

controlul respectiv. 

Activitatea de audit intern este bazată pe următoarele principii: 

a) planificarea adecvată; 

b) raţionamentul profesional; 

c) axarea pe client. 

Planificarea adecvată și pregătirea activității de audit intern necesită timp. În general, 

pregătirea misiunii de audit intern reprezintă aproximativ a treia parte din întregul volum de 

muncă necesar pentru realizarea unei misiuni, iar pregătirea calitativă a acestora contribuie cu 

şaizeci la sută la reușita atingerii obiectivelor de audit. 

Raţionamentul profesional presupune că auditul constituie o activitate profesională, care 

este realizată de către angajații instruiți în mod corespunzător în baza standardelor profesionale. 

Metodologia oferită de normele pentru implementarea auditului intern în sectorul public este 

interpretată, utilizînd raționamentul de audit. Spre exemplu, este imposibil ca două misiuni 

diferite de audit să fie exact identice. Abordarea profesională, descrisă în normele profesionale, 

oferă o modalitate structurată de acumulare a probelor și constatărilor de audit pentru a formula 

recomandări conducerii în finalul misiunii de audit. 

În cadrul realizării misiunilor de audit intern auditorii evită presupunerile, deoarece: 

a) dacă auditorii nu cunosc de la bun început ce caută, este foarte puțin probabil ca ei să 

găsească ceva din întîmplare; 

b) dacă un document sau probă de audit nu este colectată la fața locului și nu este 

îndosariată și înregistrată corect, echipa de audit nu o va putea recupera la etapa de elaborare a 

raportului de audit, neaflîndu-se în sediul entității auditate; 

c) dacă un eșantion statistic nu a fost selectat corect, rezultatele obținute nu vor putea fi 

utilizate. 
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Organizarea activităților realizate în cadrul misiunilor de audit reprezintă o dovadă 

evidentă a profesionalismului activității de audit intern. Auditul intern este o parte integrantă a 

organizației și activează împreună cu conducerea întru realizarea obiectivelor acesteia.  

Conform prevederilor standardelor profesionale există un anumit nivel credibil de 

independență și obiectivitate a funcției de audit intern. Aceasta rezultă dintr-o relație de lucru 

axată pe client, bazată pe respect reciproc. Pe durata întregului proces de audit auditorii stabilesc 

și mențin legături durabile de comunicare cu conducerea și personalul entității auditate. Aceasta 

permite auditorilor să obțină mai multe informații și să înțeleagă mai bine ce stă la baza fiecărei 

operațiuni din cadrul entităţii. 

 

1.2. Cadrul normativ aferent auditului intern 

Auditul intern este o activitate care a prins contur de-a lungul anilor, căutând să răspundă 

mereu necesităţilor în continuă schimbare pe care le au entitățile. În Republica Moldova auditul 

intern se implementează în baza programului naţional de realizare a planului de acţiuni convenit 

de Uniunea Europeană. Programul în cauză stabileşte obiectivele strategice de cooperare între 

părţi, cu scopul de a ajusta sistemul de guvernare al Republicii Moldova în crearea unui sistem 

de control financiar public intern. În prezent, sistemul nominalizat se conduce de metodologiile 

şi standardele recunoscute la nivel internaţional, precum şi de cele mai bune practici europene. 

Controlul financiar public intern reprezintă o concepţie necesară creării răspunderii 

manageriale pentru funcţionarea sistemului de management financiar şi control, precum şi 

auditului intern. Concepţia se axează pe abordarea contemporană internaţională acceptată a 

rolului şi poziţiei controlului financiar public intern la asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor 

publice.  

Conform celor mai bune practici europene, noţiunea de control financiar public intern 

poate fi definită ca un sistem general consolidat al Guvernului şi organelor subordonate 

acestuia, instituit cu scopul de a garanta în sectorul public managementul financiar şi controlul 

utilizării fondurilor publice, conform principiilor bunei gestionări financiare. Modelul 

controlului financiar public intern a fost elaborat de către Comisia Europeană pentru propriile 

necesităţi, după care a devenit parte a acquiss-ului comunitar, care urmează a fi transpus în 

cadrul legal al tuturor noilor state-membre ale Uniunii Europene.  

Ca rezultat sistemul de control financiar şi revizie, care a existat în republică, a fost 

reformat într-un sistem de control intern şi audit intern public modern, compatibil cu standardele 

şi cerinţele recunoscute în lume. Astfel, în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor a 

fost creată Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern cu două servicii în 

subordine: Serviciul de armonizare a auditului intern în sectorul public şi Serviciul de 
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armonizare a managementului financiar şi controlului în sectorul public.  Serviciile în cauză 

exercită funcţii de ordin metodologic, instructiv şi coordonare privind asigurarea aplicării 

standardelor de audit de către unităţile de audit intern din cadrul instituţiilor publice. 

Unitatea de audit intern are sarcina de a verifica aplicarea procedurilor de management 

financiar şi control potrivit cerinţelor de gestionare prudentă şi diligentă a instituţiei publice în 

raport cu funcţiile acesteia şi resursele necesare pentru realizarea lor. Funcţia auditului intern 

este una ce ţine de analiză, consultare şi recomandare în mod independent, iar rapoartele de audit 

intern reflectă situaţia reală a unei instituţii sub toate aspectele de activitate şi includ propuneri 

de soluţionare a lacunelor depistate în activitatea acesteia. 

Anumite cerinţe privind sistemul de control intern şi audit intern sunt stipulate de Legea 

contabilităţii. Conform prevederilor legii în cauză, entitatea este obligată să organizeze un sistem 

de control intern, răspunderea pentru organizare o poartă conducerea. Auditul intern este 

obligatoriu pentru instituţiile financiare şi poate fi efectuat de auditori interni sau auditori externi 

independenţi. În cazul entităţilor, pentru care auditul intern nu este obligatoriu, acestea pot crea o 

structură de audit intern sau implica în acest scop auditori independenţi.  

În activitatea sa auditorii interni se bazează pe următoarele acte normative specifice 

domeniului: Standardele Naționale de Audit Intern; Codul etic al auditorilor interni; Carta de 

audit intern; Normele metodologice pentru auditul intern; Instrucţiuni proprii de aplicare a 

normelor metodologice de audit intern ţinînd cont de specificul entităţii. 

Standardele Naţionale de Audit Intern aprobate de Ministrul Finanţelor prin Ordinul 

nr.153 din 12.09.2018 au fost elaborate în baza Standardelor Internaţionale ale Practicii 

Profesionale de Audit Intern şi sunt aplicabile sectorului public, dar se recomandă spre utilizare 

și sectorului privat. Aceste standarde prezintă declaraţii dezvoltate la cel mai înalt nivel de 

conceptualizare, care stau la baza îndeplinirii unei misiuni de audit, asigură criteriile de realizare 

şi de evaluare a activităţii de audit, constituind fundamentul unui înalt nivel profesional în 

practica auditării. Importanţa acestor standarde constă în crearea premiselor comportamentului 

profesional al auditorilor, planificării şi desfăşurării auditului, precum şi raportării rezultatelor 

obţinute.  

Standardele în cauză au ca obiectiv definirea principiilor de bază pe care practica auditului 

intern le urmează, furnizarea unui cadru de referinţă în vederea realizării şi promovării 

activităţilor de audit intern, care să aducă un plus de valoare, stabilirea criteriilor de apreciere a 

funcţionării auditului intern, favorizarea îmbunătăţirii proceselor şi operaţiunilor organizaţionale. 

Ele ajută la asigurarea calităţii raportului de audit, susţinînd în acelaşi timp credibilitatea 

auditorului în faţa utilizatorilor rapoartelor de audit. 
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Codul etic aprobat de Ministrul Finanţelor prin Ordinul nr.74 din 10.06.2014 a fost 

elaborat în concordanţă cu codul de etică al Institutului Auditorilor Interni din SUA. Prevederile 

codului sunt obligatorii pentru activitatea auditorilor interni din sectorul public şi recomandabil 

pentru sectorul privat. Codul etic al auditorilor interni este un act normativ, care include 

principiile relevante pentru profesia şi practica de audit intern, precum şi regulile de conduită 

a auditorilor interni, avînd ca scop promovarea unei culturi etice în cadrul profesiei de auditor 

intern. Scopul codului etic este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei de auditor 

intern, astfel încît acesta să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conştiincios obligaţiunile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea prejudicia 

entitatea auditată.  

Codul etic urmăreşte asigurarea următoarelor cerinţe în activitatea auditorului intern: 

performanţa, profesionalismul, calitatea serviciilor, încrederea, conduita adecvată, credibilitatea. 

În desfăşurarea activităţii auditorul intern este obligat să respecte următoarele principii 

fundamentale: integritatea, obiectivitatea, competenţa, confidenţialitatea. Pentru a asigura 

respectarea deplină a acestui cod, conducerea unităţii de audit intern solicită auditorului intern 

semnarea anuală a declaraţiei privind respectarea prevederilor codului de etică. În scopul 

asigurării independenţei auditorului intern, înaintea începerii fiecărei misiuni de audit intern, 

acesta completează o declaraţie de interese, care oferă informaţii despre funcţiile sau interesele 

deţinute de către auditorul intern în afara entităţii şi pot avea un impact asupra activităţii lui.  

Carta de audit intern a fost aprobată de Ministrul Finanţelor prin Ordinul nr.74 

din 10.06.2014 şi reprezintă un model al regulamentului de funcţionare a unităţilor de audit intern 

din cadrul instituţiilor, care este elaborată în baza Standardelor Naţionale de Audit Intern, Codului 

etic al auditorilor interni şi cadrului normativ relevant. Carta de audit intern este un document 

oficial, care defineşte misiunea, competenţele, responsabilităţile şi aria de aplicabilitate a 

activităţii de audit intern, stabileşte poziţia auditului intern în cadrul entităţii, autorizează accesul 

la documentele, bunurile şi persoanele relevante pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunii de 

audit intern.   

Prin intermediul Cartei de audit intern se precizează sfera de activitate a auditului intern, se 

stabileşte poziţia unităţii de audit intern în structura organizaţională a instituţiei, se stipulează 

drepturile şi obligaţiile angajaţilor unităţii de audit intern, autorizează accesul la personal, 

documente şi bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzătoare a misiunii de audit intern. Carta 

de audit intern este elaborată de către conducătorul unităţii de audit intern şi aprobată de 

conducătorul entităţii. 

Normele metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP), aprobate de 

Ministrul Finanţelor prin Ordinul nr.105 din 15.07.2013, oferă îndrumarea metodologică 
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necesară pentru aplicarea Standardelor Naţionale de Audit Intern. Există următoarele norme care 

dezvăluie şi explică metodologia de organizare şi exercitare a auditului intern (tab. 1.2.): 

Tabelul 1.2. 

Normele metodologice de audit intern 

Numărul Denumirea 

NMAISP 1 Standardele profesionale şi cadrul normativ 

NMAISP 2 Ciclul auditului intern 

NMAISP 3 Planificarea activităţii unităţii de audit intern 

NMAISP 4 Planificarea misiunii de audit intern 

NMAISP 5 Lucrul în teren 

NMAISP 6 Raportul de audit 

NMAISP 7 Urmărirea implementării recomandărilor de audit 

NMAISP 8 Gestionarea şi evaluarea calităţii activităţii de audit intern 

NMAISP 9 Documentarea activităţii şi arhivarea 

NMAISP 10 Riscurile 

NMAISP 11 Evaluarea controalelor şi guvernării 

NMAISP 12 Eşantionarea în auditul intern 

NMAISP 13 Roluri şi responsabilităţi ale auditorilor interni 

NMAISP 14 Tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie 

NMAISP 15 Relaţii de lucru 

NMAISP 16 Auditul tehnologiilor informaţionale 

NMAISP 17 Auditul performanţei 

 

Cu ajutorul Normelor metodologice se comentează şi se explică aplicarea prevederilor 

standardelor de audit intern şi se recomandă beneficierea de cele mai bune practici în domeniu. 

De asemenea, se analizează acţunile necesare pentru a asigura realizarea activităţilor de audit 

intern în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate şi se prezintă premisele principale 

pentru generarea valorii adăugate în activitatea de audit intern. Reglementările oferite sunt 

obligatorii, cît şi cu caracter facultativ privind aplicarea formularelor documentelor de lucru şi 

exemplelor convenţionale. 
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1.3. Deosebiri între auditul intern şi auditul extern 

Auditul intern, axat la început pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument 

puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiilor. Pentru conturarea definiţiei 

atribuite auditului intern este necesar să fie evidențiate următoarele funcţii specifice acestei 

activităţi: 

1) oferirea de consultaţii conducătorului entităţii; 

2) acordarea asistenţei personalului cu sarcini manageriale. 

Prin aceste funcţii, auditul intern se distinge de celelalte activităţi de control, precum şi faţă 

de auditul extern. Auditorul intern oferă consultaţii managerului privind administrarea 

activităţilor de care este responsabil. De aceea, auditorul intern se consideră un consilier, care 

ajută conducerea la soluţionarea problemelor legate de activitatea economico-financiară, astfel ca 

decizia aprobată de manager să asigure pe viitor un control mai eficient. În calitate de consilier, 

auditorul intern se manifestă prin arta şi maniera de a acţiona în mod profesional şi prin abilitatea 

de a aplica anumite instrumente şi tehnici. 

Auditorul oferă asistenţă nu doar conducerii, dar şi personalului entităţii. Interesul faţă de 

auditul intern se manifestă de către orice angajat al entităţii, în mod mai deosebit personalul este 

interesat de minimizarea riscurilor aferente conformităţii cu reglementările de bază sau legate de 

eficacitatea activităţilor entităţii. Necesitatea de asistenţă este mai evidentă în cazul riscurilor 

legate de deturnări de mijloace, fraude sau de dispariţie a activelor.  

În acest context, auditul intern este o activitate din cadrul entităţii menită să ofere soluţii 

de perfecţionare a sistemului de management a riscurilor şi de control intern. Caracteristicile de 

bază ale activităţii de audit intern sunt următoarele: 

 universalitatea activităţii de audit intern; 

 independenţa auditorului intern; 

 periodicitatea de exercitare a misiunilor de audit intern. 

Universalitatea activităţii de audit intern se manifestă în baza ariei de aplicabilitate, 

scopului urmărit şi profesionalismului auditorilor interni. Astfel, aria de aplicabilitate constituie 

toate entităţile în cadrul cărora există activitate de audit intern. În prezent, auditorul intern 

funcţionează atît în sectorul privat, cît şi în sectorul public, contribuind la ameliorarea controlului 

intern aferent tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul entităţii, inclusiv şi a celora de natură 

financiară şi contabilă. Auditul intern ajută managerii să stăpînească mai bine activitatea entităţii. 

Pentru realizarea acestui scop auditul intern trebuie să aibă posibilitatea de a audita fiecare 

activitate din cadrul entităţii. Prin urmare, activitatea de audit intern este exercitată de specialişti 

din diverse domenii profesionale. În caz dacă entitatea nu-şi permite să angajeze specialiştii 

necesari, va recurge la contractarea experţilor din exterior. 
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Independenţa auditorului intern presupune: 

- neimplicarea în elaborarea şi implementarea controlului intern al entităţii; 

- lipsa relaţiilor personale, financiare şi oficiale cu persoanele auditate; 

- absenţa intereselor financiare şi politice faţă de activităţile auditate; 

- neexistența responsabilităților în activităţile sectorului auditat. 

Auditorii interni sunt angajaţi de entitate pentru a efectua controlul activităţii acesteea. Ei 

se raportează direct consiliului de administrare a entității. Responsabilităţile lor sunt diferite şi 

depind de cerinţele angajatului, de la un control de rutină a conformităţii evidenţei până la 

auditul sau controlul situaţiilor financiare. Auditorii interni sunt subordonaţi organelor superioare 

de conducere ale unităţii. Utilizatorii externi de informaţie nu prea acceptă informaţia acestora şi 

nu se bazează pe datele verificate numai de auditorii interni, din cauza lipsei de independenţă a 

acestora. 

Periodicitatea de exercitare a auditului intern este determinată de frecvenţa auditării 

activităţilor şi operaţiunilor entităţii. Auditul intern există şi funcţionează permanent în cadrul 

entităţii, însă anumite obiecte sunt auditate mai frecvent sau mai rar în dependenţă de problemele 

şi riscurile cu care se confruntă. Graficul de auditare a structurilor, activităţilor şi operaţiunilor 

din cadrul entităţii este stabilit în planul strategic, planul anual şi programul de audit intern. 

Actualmente termenul de audit este asociat activităţii de control financiar, în special 

activităţii de audit a situaţiilor financiare. Din cauza costurilor mari caracteristice auditului 

extern unele entităţi au creat structuri interne de audit, care activau cu costuri mai mici. Aceste 

costuri, chiar dacă erau însoţite de plăţi suplimentare de certificare a situaţiilor financiare de 

către auditorul extern, însumate nu depăşeau preţul unui serviciu complex de audit extern. În 

acest caz, auditorul extern nu începea lucrările de la zero, dar se baza pe rezultatele auditului 

intern. În prezent, unităţile cu servicii de audit intern sunt vizitate de auditorii externi cu scopul 

de a realiza comparaţii şi diverse analize, dar nu pentru verificări detaliate a operaţiunilor şi 

proceselor.  

Auditorul extern este solicitat, de regulă, să certifice situaţiile financiare, iar auditorul 

intern este angajat să ofere consultaţii şi propuneri pentru managerul entităţii în privinţa 

minimizării riscurilor legate de utilizarea economă a mijloacelor sau să identifice punctele slabe 

în gestionarea acestora. Activitatea de audit intern constă în efectuarea permanentă de verificări, 

inspecții și analize ale sistemului de control intern în scopul evaluării obiective a măsurii în care 

acesta asigură îndeplinirea obiectivelor entităţii și utilizarea resurselor în mod economic, eficace 

și eficient, pentru a raporta conducerii constatările făcute, slăbiciunile identificate și măsurile 

propuse de ameliorare a performanțelor entității. 
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Auditul intern se află în corelaţie cu auditul extern, întrucît obiectul ambelor activităţi 

constituie controlul intern al unităţii. Auditorul intern examinează dacă controlul intern se aplică 

pentru fiecare activitate şi operaţiune realizată de entitate şi dacă controlul intern existent 

funcţionează eficient. Iar în baza aprecierilor aferente eficienţei controlului intern, auditul intern 

formulează soluţii de perfecţionare a controlului intern sub formă de recomandări. 

Auditorul extern, de asemenea, examinează existenţa şi funcţionarea controlului intern. 

Însă scopul urmărit este de a se încredinţa că controlul intern contribuie la asigurarea 

contabilităţii cu informaţia autentică. Constatările şi recomandările auditorului intern sunt 

utilizate de auditorul extern pentru a înţelege mai bine dificultăţile cu care se confruntă controlul 

intern şi în ce măsură ele pot asigura serviciul contabil cu informaţie veridică. 

Auditul intern este exercitat de persoane angajate, care se subordonează administraţiei 

entităţii, iar auditul extern este efectuat de auditori independenţi. Independenţa auditorului este 

reglementată de actele legislative şi normative. Auditul extern este exercitat în baza contractului 

încheiat de către firma de audit cu entitatea auditată, pe cînd auditul intern este efectuat în 

interesul conducerii de una sau mai multe persoane angajate în baza contractelor individuale de 

muncă. Auditorii interni nu au puterea de decizie, care rămâne şi aparţine administraţiei entităţii. 

 

Întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor: 

1. Definiţi auditul intern. 

2. Descrieţi esenţa și caracteristicile de bază ale auditului intern. 

3. Explicaţi ce reprezintă misiunea unității de audit intern. 

4. Enumeraţi tipurile de audit intern și caracteristicile distinctive ale acestora. 

5. Numiţi tipurile de misiuni de audit intern. 

6. Ce reprezintă ciclul auditului intern. 

7. Care sunt etapele și subetapele ciclului auditului intern. 

8. Dezvăluiţi principiile esenţiale ale activităţii de audit intern. 

9. Dați noțiunea controlului financiar public intern. 

10. Enumerați actele normative care reglementează auditul intern. 

11. Care este rolul normelor metodologice în exercitarea auditului intern. 

12. Comentaţi deosebirile între auditul intern și auditul extern. 
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Capitolul II. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII DE AUDIT INTERN 

2.1.  Planificarea auditului intern 

2.2.  Elaborarea planului strategic de audit intern  

2.3.  Planificarea anuală a activităţii unităţii de audit intern 

 

2.1. Planificarea auditului intern 

Unitatea de audit intern este responsabilă de asigurarea, consultarea, evaluarea eficacităţii 

sistemului de management financiar şi control intern al entităţii şi oferirea recomandărilor pentru 

îmbunătăţirea lui. Prin oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă, rolul auditului intern este 

de a asista managementul în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de guvernare, control şi 

management al riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea 

adecvată a riscurilor. Astfel, conducătorii unităţilor de audit intern trebuie să gestioneze eficient 

activitatea de audit pentru a se asigura că aceasta aduce valoare adăugată entităţii, inclusiv şi prin 

planificarea adecvată a activităţii unităţii de audit intern.  

Planificarea activităţii de audit intern, în general, constituie aproximativ a treia parte din 

întregul volum de muncă necesar pentru realizarea acesteia. Scopul procesului de planificare este 

de a defini priorităţile unităţii de audit intern în concordanţă cu obiectivele entităţii. Resursele de 

audit intern sînt limitate şi trebuie orientate spre domeniile cele mai importante, ceea ce va 

asigura gestionarea eficientă a întregii entităţi.  

Procedurile de planificare generală a unităţii de audit intern abordează procesul de 

planificare pe două nivele: 

- planificarea generală a activităţii unităţii de audit intern; 

- planificarea detaliată a lucrărilor fiecărei misiuni de audit intern. 

Planificarea generală cuprinde elaborarea: 

 planului strategic pentru unitatea de audit intern,  

 planului anual al activităţilor de audit intern.  

Planificarea strategică şi anuală a misiunilor de audit se bazează pe evaluarea riscurilor cu 

care se confruntă obiectivele şi activităţile entităţii.  

Planificarea detaliată cuprinde elaborarea programelor de lucru al misiunilor de audit 

intern cu stabilirea principalelor lucrări de audit necesare de realizat. 

Planurile de audit intern se elaborează în baza: 

 principiului completitudinii ce prevede că nici o structură sau activitate să nu 

poată fi exclusă de la exercitarea auditului intern,  

 principiului prudenţei în conformitate cu care toate activităţile trebuie auditate cel 

puţin o dată la trei ani,  
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 principiului oportunităţii, care insistă ca obiectivele prevăzute în plan să fie 

stabilite prin analiza şi evaluarea riscurilor. 

Procesul de planificare a activităţii de audit intern este gestionat de către conducătorul 

unităţii de audit intern şi este defalcat în trei etape: 

a. etapa de cercetare a obiectivelor entităţii; 

b. etapa de analiză a sistemelor şi proceselor din cadrul entităţii; 

c. etapa de elaborare a planului strategic de audit intern. 

Acest proces începe cu activitatea de cercetare a principalelor obiective ale entităţii, 

inclusiv cele operaţionale, financiare şi regulatorii. Apoi, se studiază principalele instrumente de 

implementare a politicilor stabilite pentru atingerea obiectivelor entităţii. Astfel de instrumente 

pot fi: elaborarea planurilor activităţilor operaţionale, controlul sistemelor şi proceselor din 

cadrul entităţii, monitorizarea gestionării şi utilizării resurselor.  

La etapa următoare, conducătorul unităţii de audit intern analizează sistemele şi procesele 

pentru a stabili care din acestea se confruntă cu probleme majore. Pentru aceasta este necesară 

divizarea sistemelor şi proceselor pe categorii.  

Sistemele pentru auditare pot fi divizate în:  

 sisteme corporative, spre exemplu planificarea activităţilor generale ale entităţii;  

 sisteme financiare, cum ar fi atragerea şi rambursarea capitalului;  

 sisteme de suport, precum recrutarea şi promovarea personalului;  

 sisteme informaţionale, manageriale şi contabile;  

Aceste sisteme sunt examinate prin prisma calităţii informaţiei oferite conducerii entităţii, 

eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor gestionate de sistem, măsurilor luate pentru protejarea şi 

integritatea patrimoniului, maniera în care sunt respectate deciziile conducerii şi procedurile 

operaţionale de lucru. Pentru identificarea şi examinarea sistemelor în cauză sînt utilizate 

urmatoarele surse de informaţii: 

- documentaţia de constituire şi organigrama entităţii; 

- regulamentele interne de funcţionare a fiecărui departament şi subdiviziuni; 

- bugetele, rapoartele anuale şi indicatorii de performanţă stabiliţi pentru entitate; 

- planul general operaţional de activitate şi planurile fiecărei subdiviziuni; 

- documentația privind dezvoltarea tehnologiilor informaţionale și altor elemente de 

infrastructură; 

- rapoarte de audit extern, ale inspecţiilor şi altor controale financiare. 

În calitate de obiect al auditului intern pot fi aplicate procesele gestionate de către unitatea 

auditată. Un avantaj al abordării bazate pe procese este controlul permanent pe care îl oferă 

legăturile dintre procesele individuale.  
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Un proces poate fi considerat un ansamblu de activităţi care utilizează aceleaşi resurse 

pentru transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire.  

Întrucît abordarea bazată pe procese promovează dezvoltarea în implementarea şi 

îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de control, la etapa planificării auditului intern al 

activităţilor economico-financiare sunt analizate următoarele procese: 

Tabelul 2.1. 

Procesele analizate la etapa planificării auditului intern 

Tipurile de procese Exemple de procese 

Procese operaţionale - procesul de aprovizionare cu materiale, mărfuri şi alte obiecte 

- procesul de producere, prestare a serviciilor şi executare a lucrărilor 

- procesul de livrare a produselor finite şi mărfurilor 

Procese de decontare - procesul decontărilor cu furnizorii şi clienţii 

- procesul decontărilor cu personalul şi titularii de avans 

- procesul decontărilor cu bugetul şi organele de asigurări sociale şi 

de asistenţă medicală 

Procese contabile - procesul elaborării şi dezvăluirii politicilor contabile 

- procesul elaborării şi aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli 

- procesul organizării, desfăşurării şi documentării inventarierii 

- procesul elaborării situaţiilor financiare 

 

Conducătorul unităţii de audit intern va solicită opinia managerului entităţii privind 

importanţa sistemelor sau proceselor identificate pentru a fi auditate. Discuţiile cu conducerea 

are loc în mod deschis şi se axează pe următoarele aspecte:  

 clarificarea principalelor obiective ale entităţii şi a rolului fiecărei subdiviziuni în 

parte în procesul de realizare a obiectivelor;  

 identificarea principalelor riscuri întîlnite în realizarea obiectivelor entităţii şi ale 

subdiviziunilor;  

 examinarea rezultatelor activităţilor de audit intern şi extern, efectuate pe parcursul 

ultimului an;  

 stabilirea domeniilor în care conducătorii nu sînt siguri de controlul intern sau de 

eficienţa subdiviziunilor;  

 precizarea domeniilor prioritare pentru care entitatea ar dori să obţină asigurări şi 

care ar dori să fie auditate. 
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Aceste discuţii trebuie să ofere conducătorului unităţii de audit intern suficiente cunoştinţe 

despre riscurile şi controalele cheie aferente tehnologiilor informaţionale şi despre tehnicile de 

audit disponibile bazate pe tehnologii, pentru a-şi îndeplini atribuţiile desemnate. O atenţie 

sporită se va acorda riscurilor semnificative care pot afecta obiectivele, operaţiunile sau resursele 

entităţii. De asemenea, se va analiza riscurile de fraudă şi în ce mod acestea sunt gestionate de 

entitate. 

La planificarea strategică şi anuală se analizează riscurile aferente obiectivelor entităţii, 

riscurile inerente fiecărui nivel de conducere, precum: riscurile organizatorice, riscurile 

financiare, riscurile operaţionale, precum şi alte riscuri.  

Pentru planificare, prezintă interes riscurile organizatorice ce se referă la delimitarea 

defectuoasă a sarcinilor incompatibile, lipsa unor proceduri interne adecvate, documentarea 

necorespunzătoare sau insuficientă a operaţiunilor. Riscurile financiare, investigate la această 

etapă, sunt cele legate de efectuarea de plăţi pentru bunuri nerecepţionate sau pentru servicii 

neprestate, supraplăţi ca urmare a supraevaluării achiziţiilor, realizarea tranzacţiilor cu risc 

valutar sporit. De asemenea, sunt examinate şi riscurile operaţionale ce ţin de neexecutarea unui 

control intern adecvat, întocmirea unor documente justificative necorespunzătoare, înregistrarea 

eronată a documentelor în contabilitate. 

Rezultatele evaluării acestor riscuri sunt luate ca bază pentru a defini priorităţile activităţii 

de audit intern în concordanţă cu obiectivele entităţii. Riscurile sunt evaluate cel puţin o dată în 

an, iar managerul entităţii tinde să obţină asigurări precum că planul strategic şi planul anual 

abordează riscurile identificate de către managerii operaţionali. Utilizarea acestei abordări de 

evaluare a riscurilor la fiecare nivel ierarhic de conducere oferă urmatoarele avantaje: 

a) conducerea superioară va avea asigurări precum că toate sistemele şi procesele majore 

sînt incluse în planul strategic şi anual al auditului intern; 

b) orientarea resurselor spre domeniile, unde resursele sînt cele mai necesare, astfel 

conducătorul entităţii primeşte asigurări privind eficienţa misiunilor de audit intern; 

c) îmbunătăţirea cunoştinţelor conducătorului despre sistemele, procesele şi riscurile cu 

care se confruntă entitatea. 

În acest mod se asigură îmbogăţirea cunoştinţelor conducătorului entităţii despre auditul 

intern şi rolul lui la perfecţionarea sistemelor şi proceselor operaţionale. Axarea pe riscuri oferă 

conducătorilor garanţii că auditul intern întruneşte scopurile în cel mai eficient mod, precum şi 

faptul că procedurile de audit intern nu sînt excesive şi nu împiedică funcţionarea eficientă a 

sistemului sau procesului. Scopul auditului intern este de a ajuta entitatea la atenuarea riscurilor 

şi de a aduce valoare adaugată prin contribuirea activă la procesul de realizare a principalelor 

obiective operaţionale ale entităţii. 
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2.2. Elaborarea planului strategic de audit intern 

Planificarea activităţii de audit intern începe cu elaborarea planului strategic şi planului 

anual al activităţii de audit intern, care sunt de o importanţă majoră pentru organizarea 

activităţilor unităţii de audit intern.  

Pentru elaborarea planului strategic de audit intern se identifică scopurile şi obiectivele 

generale ale entităţii de audit intern, precum şi riscurile inerente care ar putea împiedica 

realizarea acestora. În procesul de planificare strategică este necesar să se abordeze întregul 

sistem de control intern, inclusiv operaţiunile, resursele, personalul, atribuţiile şi 

responsabilităţile fiecărui departament sau structuri din cadrul entităţii. 

Procesul de planificare strategică este bazat pe raţionamentul şi abilităţile profesionale ale 

auditorului intern privind:  

o identificarea sistemelor şi proceselor care necesită a fi auditate pentru a oferi 

conducerii o asigurare rezonabilă privind riscurile şi eficacitatea controlului intern; 

o identificarea resurselor necesare pentru a satisface necesităţile de audit.  

Planul strategic conţine un rezumat al principalelor decizii de planificare, fiind un 

document şi pentru conducerea entităţii, este succint şi evită utilizarea terminologiei de audit, 

care ar putea induce în eroare utilizatorii. Astfel, planul nu abordează detaliat toate aspectele 

auditului intern în fiecare an, ci include doar principalele domenii de activitate pentru formarea 

unei opinii generale privind orientarea activităţilor de audit intern. 

Planul strategic este multianual şi se elaborează, de regulă, pe o perioadă de trei ani. 

Această abordare oferă un echilibru rezonabil între perioada viitoare, pentru care sînt estimate 

circumstanţele de activitate a entităţii şi necesitatea de a evalua toate sistemele sau procesele 

semnificative pentru o anumită perioadă de timp. Conducătorii unităţilor de audit intern pot 

selecta o perioadă mai mare pentru planurile lor strategice, dacă această decizie poate fi 

justificată de circumstanţele entităţii. 

La elaborarea planului strategic, se consideră necesar de stabilit un raport rezonabil între 

periodicitatea auditării sistemelor sau proceselor cu grad înalt de risc, cu grad mediu şi mic de 

risc. De asemenea, trebuie să se ţină cont şi de timpul necesar pentru implicarea specialiştilor, 

amplasarea în diverse locuri a oficiilor unităţii şi structurilor auditate, timpul ce trebuie rezervat 

pentru planificarea auditului şi alţi factori care se cer de a fi luaţi în calcul. 

Frecvenţa de exercitare a misiunilor de audit se determină în baza raţionamentului 

profesional. Modelul prezentat în tabelul 2.2. serveşte drept referinţă pentru un plan strategic 

stabilit pe trei ani. 

 



  

 22 

Tabelul 2.2. 

Frecvenţa misiunilor de audit intern 

Categoria de risc Frecvenţa de exercitare 

Risc înalt - anual 

Risc mediu - la fiecare doi ani 

Risc redus - la fiecare trei ani 

 

Planul strategic trebuie să prevadă auditarea mai frecventă a sistemelor sau proceselor cu 

riscuri mai mari pentru a confirma că obiectul auditabil este de importanţă majoră şi va fi ţinut 

sub control permanent şi efectiv. Sistemele sau procesele cu riscuri medii necesită misiuni de 

audit mai puţin frecvente, fiindcă chiar dacă nu sînt auditate într-un anumit an, expunerea la 

riscuri va fi relativ mică.  

Auditorul se bazează pe rezultatele misiunilor de audit precedente cu condiţia că timp de 

doi sau trei ani informaţiile şi datele colectate ulterior să confirme că au avut loc puţine 

schimbări. În cazul sistemelor cu riscuri reduse, se planifică cicluri cu durată mai mare, poate 

chiar de trei ani, fiecare audit oferind o parte mică de asigurări suplimentare. Examinarea 

periodică a sistemelor cu riscuri reduse oferă conducerii asigurări, precum că expunerea la risc 

nu s-a schimbat între timp. 

Problema de bază care apare la elaborarea planului strategic constă în identificarea 

principalelor riscuri din cadrul sistemelor sau proceselor auditabile, în baza unui şir de factori de 

risc ponderaţi. Pentru aceasta auditorul intern determină scorul fiecărui factor de risc, care se 

utilizează pentru stabilirea frecvenţei, cu care sistemul sau procesul va fi auditat. 

Dacă toate riscurile majore pentru obiectivele entităţii sînt analizate la nivel strategic, este 

uşor să se decidă ce sistem sau proces să fie auditat şi cît de frecvent. Scopul urmărit la 

elaborarea planului strategic nu este de a aborda detaliat toate aspectele controlului intern în 

fiecare an, ci de a obţine o acoperire suficientă a principalelor domenii, pentru a permite 

formarea unei opinii generale. 

Factorii de risc sau criteriile în funcţie de care se apreciază riscurile sunt: 

a) Materialitatea; 

b) Mediul de control; 

c) Sensibilitatea; 

d) Preocupările conducerii. 

Fiecărui factor i se atribuie un anumit scor de la unu pînă la cinci, precum şi un anumit 

coeficient sau pondere. Stabilirea scorului şi a coeficientului factorului de risc se bazează pe 
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raţionamentul profesional al auditorului intern. În tabelul ce urnează este prezentat un model de 

evaluare a factorilor de risc, recomandat de bunele practici în domeniu. 

Tabelul 2.3. 

Evaluarea factorilor de risc 

Factorii de risc 

(coeficientul) 
Criteriile de evaluare Scorul 

A. Materialitatea, 

ponderea în bugetul 

anual (3) 

Mai puţin de 1% 0 

Ponderea de 5-10% 2 

Ponderea de 25-50% 3 

Peste 75% 5 

B. Mediul de control, 

vulnerabilitatea 

obiectelor auditate (2) 

Control intern bun, risc scăzut de fraude şi erori 0 

Control intern relativ bun, cu anumit risc de fraude şi erori  3 

Control intern ineficient, cu riscuri înalte de fraude şi erori 5 

C. Sensibilitatea, 

corelaţia cu mediul 

extern (2) 

Are contacte minime cu mediul extern 0 

Există anumite complicaţii cu mediul extern 3 

Probleme majore de ordin juridic 5 

D. Preocupările 

conducerii, rolul în 

activitatea entităţii (4) 

Rol redus în activitatea entităţii, cu impact mic asupra 

realizării obiectivelor 

0 

Rol major în activitatea entităţii, implică anumite 

preocupări din cauza eşecurilor repetate 

5 

 

Materialitatea invocă expresia valorică a ponderii veniturilor, cheltuielilor, activelor 

supuse riscului în bugetul anual al entităţii în perioada auditată. Scorul acestui factor de risc se 

atribuie în dependenţă de ponderea în bugetul anual. 

Mediul de control se evaluzează în funcţie de eşecurile precedente în controlul intern, 

fraudele precedente, riscurile inerente constatate, nivelul ridicat al erorilor, existenţa problemelor 

manageriale, dacă au fost efectuate sau nu careva revizuiri în trecut. Scorul acestui factor de risc 

se stabileşte în funcţie de controlul intern existent. 

Sensibilitatea exprimă contactele cu mediul extern, cum ar fi sensibilitatea politică, 

precum şi reacţia la importanţa obiectivelor entităţii, numărul sistemelor intercorelate, impactul 

asupra serviciilor sau asupra altor direcţii şi structuri din cadrul entităţii. Scorul acestui factor de 

risc se atribuie în dependenţă de flexibilitatea sistemului la mediul extern. 

Preocupările conducerii reflectă punctele slabe ale controlului, domeniile problematice 

specifice. Scorul acestui factor de risc se atribuie în dependenţă de aprecierea conducerii şi 

interesul faţă de acest sistem. 
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Pot fi utilizaţi şi alţi factori de risc sau un număr mai restrîns de criterii. Este de menţionat 

că, la evaluarea factorilor de risc auditorul intern nu se bazează pe valori absolute, uneori se pot 

utiliza metode mai simple de apreciere a factorilor de risc. Este important ca astfel de metode să 

fie discutate cu managerul entităţii şi să se analizeze principalele riscuri cu care se confruntă 

fiecare sistem şi proces din cadrul entităţii.  

Conform metodei de evaluare a factorilor de risc, prezentată în tabelul 2.3., totalul 

scorurilor factorilor de risc se determină în baza următoarei formule de calcul: 

 

S total = A x 3 + B x 2 + C x 2 + D x 4 

 

Unde:  

S total - totalul scorurilor factorilor de risc; 

A – materialitatea; 

B – mediul de control; 

C – sensibilitatea; 

D – preocupările conducerii. 

 

În cazul în care, auditorul consideră că această formulă de calcul exprimă raţionamentul 

profesional de evaluare a categoriei de risc a obiectului auditabil, formula în cauză se va utiliza 

pentru toate sistemele sau procesele care urmează a fi examinate din cadrul unităţii auditate.  

De exemplu, auditorul intern dispune de informaţii precum că procesul de aprovizionare cu 

materiale, mărfuri şi alte obiecte se confruntă cu riscuri legate de aprovizionări neautorizate, 

procurări la preţuri mari, achiziţii de bunuri inutile sau de calitate joasă. În bugetul anual 

tranzacţiile de procurare au o pondere semnificativă de peste 75%. Totodată, procesul în cauză se 

confruntă cu riscuri înalte de fraude şi erori, controlul intern fiind ineficient. De asemenea, s-a 

constatat că există probleme majore de ordin juridic cu furnizorii pentru nerespectarea graficului 

de achitare a datoriilor comerciale.  

Din cauza eşecurilor repetate de soluţionare a problemelor menţionate mai sus, procesul de 

aprovizionare este în atenţia managerului entităţii care consideră că acesta are un rol major în 

realizarea obiectivelor entităţii. Prin urmare, în baza acestui raţionament fiecărui factor de risc i 

se poate atribui scorul maximal de cinci puncte. Astfel, scorul total va fi de 55 puncte (3 x 5 + 2 

x 5 + 2 x 5 + 4 x 5), prin urmare acest proces va fi inclus în planul strategic pentru a fi auditat în 

primul an. 

Rezultatele obţinute în urma efectuării calculelor scorurilor factorilor de risc sunt utilizate 

pentru a clasifica sistemele şi procesele auditabile în următoarele categorii (tab.2.4.): 
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Tabelul 2.4. 

Clasificarea obiectelor auditabile în dependenţă de scorul factorilor de risc 

 

Scorul factorilor  

de risc 
Categoria riscului Frecvenţa de auditare 

Peste 49 Risc înalt - anual 

30-49 Risc mediu - la fiecare doi ani 

Mai puţin de 30 Risc redus - la fiecare trei ani 

 

Categoriile de risc pot fi extinse sau reduse în funcţie de raţionamentul profesional aplicat 

de auditorul intern. Pot fi aplicate, de exemplu cinci categorii de risc: risc foarte înalt, înalt, 

mediu, redus, foarte scăzut. Iar pentru fiecare factor de risc pot fi atribuiţi alţi coieficienţi sau 

ponderi pentru determinarea scorului total. Aplicarea acestor categorii de risc este convenţională 

şi se adaptează la intuiţia auditorului intern privind percepţia riscurilor cu care se confruntă 

sistemul sau procesul.  

După ce s-a decis frecvenţa realizării misiunilor de audit, la urmatoarea etapă se determină 

resursele necesare pentru realizarea planului strategic. Auditorii interni nu oferă asigurări precum 

că toate riscurile majore, cu care se confruntă entitatea, vor fi verificate în mod corespunzător. 

Nivelul de asigurare, pe care îl oferă auditorii, depinde de nivelul şi calitatea resurselor 

disponibile şi de faptul că resursele sînt limitate şi nu acoperă toate necesităţile entităţii.  

Resursele pentru exercitarea activităţii de audit intern se regăsesc în cele două tipuri de 

costuri de realizare a misiunilor de audit intern:  

- costuri directe; 

- costuri indirecte. 

Costurile directe de efectuare a misiunilor de audit reprezintă costurile necesare pentru 

examinarea fiecărui sistem sau proces şi care depind de dimensiunea şi complexitatea entităţii. 

Resursele de audit intern necesare se estimează ţinînd cont de domeniul activităţilor ce urmează 

a fi auditate, complexitatea lucrărilor de audit intern, etapele procesului de audit intern şi 

monitorizarea directă a acestora.  

Problema care apare la etapa planificării constă în asigurarea unui raport rezonabil între 

costul misiunii de audit şi beneficiile obţinute din efectuarea acesteea. Beneficiile includ 

recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului sau procesului auditat şi oferirea de asigurări cu 

privire la corespunderea, eficacitatea şi siguranţa controlului intern. Auditorii interni necesită 

suficient timp pentru înţelegerea sistemului sau procesului auditat şi elaborarea recomandărilor 

practice.  
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Costurile indirecte ale activităţii de audit intern includ resursele financiare pentru 

planificarea generală a auditului şi gestionarea efectivă a unităţii de audit intern: 

- elaborarea şi actualizarea planului strategic şi planului anual de audit intern;  

- convenirea asupra graficului vizitelor de audit în teren;  

- întîlniri cu conducătorul entităţii pentru discutarea progreselor realizate; 

- întîlniri şi discuţii cu auditorii externi; 

- întocmirea rapoartelor periodice şi anuale. 

La etapa planificării auditului intern este important să se prevadă suficiente mijloace pentru 

activităţi, ce nu ţin nemijlocit de efectuarea misiunilor de audit, cum ar fi: instruirea angajaţilor; 

gestiunea entităţii; întîlniri la nivel de subdiviziuni; interviuri, aprecieri şi alte activităţi legate de 

resurse umane; concedii anuale de odihnă; concedii pentru incapacitatea temporară de muncă. 

Planul strategic trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

- obiectivele principale ale entităţii şi instrumente de politici de realizare a acestora; 

- riscurile majore, ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor; 

- modul de determinare a obiectelor auditabile şi gruparea acestora; 

- impactele cu influenţă negativă pe viitor; 

- modalitatea evaluării riscurilor şi clasificării sistemelor sau proceselor auditabile; 

- frecvenţa auditării sistemelor şi proceselor cu riscuri înalte, medii şi reduse; 

- proiectul planului anual al activităţii de audit intern pentru primul an al planului strategic; 

- resursele necesare pentru realizarea planului strategic şi insuficienţa de resurse; 

- calitatea şi eficacitatea resurselor de audit disponibile. 

În continuare este prezentat un exemplu de plan strategic într-o formă simplificată, care 

cuprinde principalele elemente menţionate mai sus, elaborat pentru o perioadă de trei ani (figura 

2.1.). 

Planul strategic este prezentat conducerii entităţii pentru examinare şi aprobare. În caz de 

necesitate, planul strategic poate fi discutat cu Consiliul de administrare al entităţii. O copie al 

planului strategic este oferită tuturor angajaţilor unităţii de audit intern. Ulterior, conducătorul 

unităţii de audit intern discută cu managerul entităţii planul anual al activităţii de audit intern şi 

resursele necesare pentru realizarea acestuea.  

Planificarea este un proces dinamic, de aceea apariţia unor sisteme şi procese noi sau a 

unor evenimente ce afectează entitatea, impune reevaluarea necesitaţilor de audit. Din acest 

motiv, atît necesitaţile de audit, cît şi planul strategic de audit intern, sînt revizuite anual. Deşi 

planul strategic de audit acoperă un termen mediu, de obicei trei ani, este o activitate ce trebuie 

realizată anual. Riscurile şi mediul organizaţiei se schimbă în permanenţă, iar acest lucru face 

necesar o revizuire a condiţiilor pe care s-a bazat iniţial planul strategic.  



  

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Planul strategic de audit intern 

 

În cadrul revizuirii planului strategic de audit intern, conducătorul unităţii de audit intern 

analizează: 

a) modificarile care au avut loc în activităţile, obiectivele sau mediul intern şi extern al 

entităţii, care influenţează riscurile entităţii şi riscurile fiecărui sistem sau proces auditabil; 

Entitatea: SA “Succes” 

Unitatea: Audit intern  

PLANUL STRATEGIC DE AUDIT INTERN 

pentru anii 20X1 – 20X3 

Nr. 

crt. 
Elementele de bază Precizări: 

1 Obiectivele entităţii şi 

instrumentele de exercitare 

Realizarea activităţilor antreprenoriale: servicii de 

telefonie mobilă şi internet 

2 Riscurile majore legate de 

realizarea cu succes a obiectivelor 

entităţii 

Respectarea condiţiilor prevăzute de licenţă 

Servicii calitative cu aplicarea tehnologiilor avansate 

Raportarea financiară şi fiscală în conformitate cu 

cerinţele în vigoare 

3 Modalitatea de determinare a 

obiectelor auditabile 

Determinarea obiectelor auditabile în baza metodei de 

evaluare a factorilor de risc 

4 Factorii care pot influenţa negativ 

activitatea entităţii în viitor 

Costuri mari de implementare a tehnologiilor de 

performanţă. Gestionarea ineficientă a creanţelor şi 

datoriilor. Raportarea neadecvată cu afectarea deciziilor 

potenţialilor investitori 

5 Modalitatea evaluării riscurilor Evaluarea prin intermediul metodei ponderii factorilor 

de risc: materialitate, mediul de control, sensibilitate, 

preocupările conducerii 

6 Frecvenţa auditării sistemelor şi 

proceselor cu riscuri înalte, medii 

şi reduse 

 

În funcţie de categoria riscului: sistemele şi procesele cu 

riscuri înalte vor fi auditate anual, cele cu  riscuri medii 

sunt auditate în al doilea an şi respectiv o dată la trei ani 

în cazul riscurilor reduse 

7 Resursele necesare şi disponibile 

pentru realizarea planului 

strategic multianual de audit 

Personal cu calificare în audit intern  

Fond de salarizare pentru auditori 

Încăpere, tehnică de birou 

8 Impactul insuficienţei de resurse 

pentru realizarea planului 

strategic de audit 

Asigurarea prezumţiei continuităţii activităţii entităţii în 

viitorul apropiat 

9 Planului anual de audit pentru 

primul an al planului strategic 

Planul anual al activităţii de audit intern pentru a.20X1 

10 Calitatea şi eficacitatea resurselor 

de audit disponibile 

Pentru a.20X1 au fost prevăzute fonduri de salarizare 

pentru unitatea de audit intern, entitatea dispune de 

încăpere şi tehnica necesară 

11 Necesitatea instruirii personalului 

implicat în auditul intern  

Se planifică deplasarea peste hotare şi instruirea de către 

experţi din domeniu 

Conducătorul unităţii de audit intern,                                                         03.01.20X1 

Ciocanu Sergiu 
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b) rezultatele misiunilor de audit intern precedente, care pot conduce la revizuirea evaluării 

iniţiale a riscurilor şi priorităţilor;  

c) bugetele, dacă sînt adecvate şi asigură prestarea unor servicii de audit intern eficiente. 

 

2.3. Planificarea anuală a activităţii unităţii de audit intern 

Planul anual al activitatii unităţii de audit intern include partea planului strategic de audit 

ce se referă la misiunile de audit intern, care sînt realizate în urmatoarele douăsprezece luni. 

Planul anual al activităţii de audit intern defineşte scopul şi durata fiecărei misiuni de audit, 

precum are rolul de a aloca în mod corespunzător personalul şi alte resurse necesare pentru 

exercitarea lucrărilor de audit.  

Planul anual oferă conducătorului entităţii o informaţie generală privind activităţile 

planificate ale unităţii de audit intern pentru anul respectiv, departamentele şi subdiviziunile ce 

urmează a fi auditate, sistemele şi procesele cu riscuri semnificative, durata acţiunilor de auditare 

şi perioadele supuse auditului, persoanele antrenate în misiunile de audit. În plan se 

argumentează necesitatea instruirii auditorilor interni, utilizării unor cunoştinţe de specialitate ale 

experţilor, cu care urmează să se încheie contracte de servicii sau de consultanţă. 

În procesul de elaborare a planului anual al activităţii de audit intern, conducătorul unităţii 

de audit intern va încuraja auditorii interni, implcaţi în planificare, să elaboreze un plan de lucru 

calitativ şi care să aducă entităţii valoare adăugată. În acest scop, conducătorul unităţii de audit 

intern va lua în considerare estimările din planul strategic de audit intern şi principalele 

constatări ce indică modificarea gradului de expunere la riscuri a obiectului auditat. Micşorarea 

gradului de expunere la riscuri generează necesitatea de a amîna anumite misiuni de audit intern, 

iar sporirea gradului de expunere la riscuri contribuie la planificarea misiunilor de audit 

suplimentare în scopul evaluării domeniilor specifice sau urmăririi implementării planurilor de 

acţiuni. 

Conducătorul unităţii de audit intern va lua în considerare, de asemenea, şi restricţiile 

organizaţionale, cum ar fi modificarea structurii organizaţionale, implementarea sistemelor 

informaţionale, perioade cu volume mari de lucru, perioada concediilor de odihnă, rezervarea 

timpului necesar pentru a include lucrări suplimentare de audit intern şi a evita modificarea 

frecventă a planului anual al activităţii de audit intern. Aproximativ a cincea parte din timpul 

fiecărui auditor poate fi lăsat nedistribuit în planul anual pentru a permite o flexibilitate şi pentru 

a asigura efectuarea altor activităţi ale unităţii de audit intern. Totodată, se va analiza punctele 

forte şi cele slabe ale personalului disponibil şi se va planifica alocarea mijloacelor financiare 

pentru dezvoltarea şi instruirea auditorilor interni. 

Elaborarea planului anual al activităţii de audit intern implică urmatoarele acţiuni: 
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a) alocarea personalului şi altor resurse pentru întreaga perioadă de planificare; 

b) selectarea misiunilor de audit din planul strategic în limitele resurselor disponibile; 

c) identificarea numărului de zile necesare pentru efectuarea fiecărei misiuni; 

d) analiza perioadelor pentru efectuarea anumitor misiuni de audit intern; 

e) stabilirea graficului de realizare a misiunilor pe parcursul anului; 

f) revizuirea planului anual al activităţii unităţii de audit intern. 

Punctul de referinţă pentru alocarea personalului şi altor resurse de audit este planul 

strategic de audit intern. Conducătorul unităţii de audit intern determină resursele necesare 

pentru realizarea obiectivelor misiunii de audit, estimează cheltuielile legate de personal, cît şi 

alte cheltuieli necesare pentru efectuarea auditului. Cheltuielile suplimentare legate de realizarea 

misiunii de audit intern pot fi cheltuielile de implicare a specialiştilor calificaţi din exterior. De 

exemplu, în cazul dacă pentru realizarea misiunii este nevoie de implementarea unor metode 

speciale de audit, cu care încă nu este familiarizat personalul unităţii de audit intern. 

La determinarea resurselor necesare pentru realizarea misiunii de audit, conducătorul 

unităţii de audit intern realizează următoarele activităţi: 

 analizează cunoştinţele şi competenţele necesare pentru efectuarea misiunii; 

 determină numărul de auditori şi nivelul experienţei membrilor echipei; 

 desemnează şeful echipei de audit, care trebuie să dispună de autoritate, abilităţi, 

aptitudini manageriale şi legitimitate pentru efectuarea misiunii; 

 angajează resurse externe, dacă sunt necesare cunoştinţe şi competenţe suplimentare; 

 determină necesarul de cheltuieli pentru realizarea misiunii de audit. 

Membrii echipei implicaţi în misiunea de audit intern se stabilesc în funcţie de resursele 

alocate în acest scop. La formarea echipei se ţine cont de natura şi complexitatea fiecărei misiuni 

de audit intern, de limitele de timp disponibile. Componenţa echipei de audit depinde de tipul 

misiunilor de audit intern şi poate fi organizată să activeze în mod centralizat, descentralizat sau 

să fie aplicată o combinare a acestora. Deseori, auditul intern este exercitat doar de către 

angajaţii unităţii de audit intern fără a fi implicaţi persoane din exterior. Desemnarea auditorilor 

interni pentru fiecare misiune de audit se efectuează de conducătorul unităţii de audit intern. 

În continuare este prezentat un exemplu de plan anual al activităţii unităţii de audit intern 

(fig. 2.2.). 

 

 

 

 

 



  

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Planul anual de audit intern 

 

Planul anual de audit intern este însoţit de o anexă în care se justifică modul de selectare a 

misiunilor de audit intern. În anexă, pentru fiecare misiune de audit intern se indică rezultatele 

analizei riscului şi criteriile care au fost luate în calcul la selectarea misiunii respective. 

Selectarea misiunilor se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare: 

- evaluarea riscurilor asociate diferitor structuri, activităţi, operaţiuni; 

- numărul subdiviziunilor, departamentelor, secţiilor supuse auditului; 

- respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la trei ani; 

- tipul misiunii convenite cu fiecare unitate auditată. 

De asemenea, sunt luate în considerare şi sugestiile conducătorului entităţii referitor la 

constatările auditorului extern, deficienţele menţionate în procesele-verbale ale inspecţiilor, 

aprecierile specialiştilor şi experţilor privind structura şi dinamica unor riscuri interne, rezultatele 

analizei trendurilor pe termen lung privind aspecte ale funcţionării sistemului sau procesului 

auditat, evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evaluează entitatea. 

Entitatea: SA “Succes” 

Unitatea: Audit intern  

PLANUL ANUAL DE AUDIT INTERN 

pentru anul 20X1 

Nr. 

crt. 
Elementele de bază Precizări: 

1 Scopul acţiunilor de auditare Perfecţionarea activităţii economico-financiare 

2 Obiectivele acţiunilor de auditare Verificarea ţinerii contabilităţii şi raportării conform 

prevederilor politicilor contabile şi dispoziţiilor 

normative în vigoare  

3 Activităţile supuse auditului intern Elaborarea şi aprobarea politicilor contabile 

Organizarea şi ţinerea contabilităţii 

Raportarea financiară şi fiscală 

4 Structura organizatorică în cadrul 

căreia se va exercita auditul 

Departamentul financiar-contabil 

5 Durata de exercitare a lucrărilor de 

audit 

Durata se precizează în programul de lucru al misiunii 

de audit intern 

6 Perioada supusă auditului Anul de raportare financiară 

7 Auditorii antrenaţi în exercitarea 

lucrărilor de audit intern 

Munteanu Ion 

Popescu Elena  

8 Experţii străini care necesită a fi 

implicaţi în audit 

Specialistul în tehnologii informaţionale 

 

Conducătorul unităţii de audit intern,                                                         03.01.20X1 

Ciocanu Sergiu 
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Procesul de planificare al unei misiuni de audit constă din două etape principale: 

- formularea obiectivelor misiunii; 

- planificarea procedeelor de audit. 

Obiectivele misiunii sînt convenite cu conducătorul unităţii de audit intern şi confirmate de 

reprezentanţii unităţii auditate. Obiectivele de audit sînt formulate ţinînd cont de natura, funcţiile 

specifice şi circumstanţele domeniului auditat. 

Auditorii formulează obiectivele pentru fiecare misiune de audit în parte. Auditorii 

definesc obiectivele misiunii de audit, răspunzînd la întrebarea de ce se efectuează acest audit, de 

exemplu, pot fi următoarele afirmaţii:  

a) identificarea şi descrierea proceselor auditabile; 

b) confirmarea că procesele operaţionale corespund obiectivelor şi funcţiilor stabilite; 

c) evaluarea impactului punctelor slabe; 

d) identificarea proceselor care corespund unei anumite funcţii; 

e) evaluarea surselor de informaţii; 

f) evaluarea calităţii produselor, generate de procesul în cauză. 

Auditorii prezintă unităţilor auditate modul în care intenţionează să atingă obiectivele de 

audit şi expun tipurile de probe ce vor fi colectate şi testele ce vor fi realizate în timpul misiunii 

de audit. Pe parcursul etapei de lucru în teren, auditorii pot utiliza următoarele procedee de 

audit:  

 interviurile cu angajaţii;  

 examinarea documentaţiei;  

 verificarea anumitor algoritme de calcul;  

 contrapunerea informaţiilor, bazelor de date, rapoartelor;  

 confirmări la faţa locului ce ţin de sisteme şi procese;  

 urmărirea modului de funcţionare a sistemelor automatizate.  

Procedeele de audit, utilizate de auditori în cadrul exercitării misiunii în teren, trebuie 

argumentate şi totodată explicată importanţa lor în procesul de colectare a probelor de audit 

pentru a evita afirmaţiile ulterioare ale reprezentanţilor unităţii auditate cu privire la insuficienţa 

probelor de audit colectate pentru atingerea obiectivelor auditului şi minimizarea cheltuielilor de 

efectuare a misiunii de audit intern.  

Personalul unităţii auditate consacră timp pentru a oferi date şi informaţii auditorilor, 

oferind răspunsuri la întrebări şi participînd la interviuri. De aceea, informarea în prealabil 

despre volumul de lucru şi efectuarea discuţiilor cu personalul unităţii auditate, la etapa de 

planificare, va preveni viitoarele neînţelegeri din partea angajaţilor entităţii. 
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Actualizarea planului de audit intern se realizează prin întocmirea unui proces verbal de 

modificare a planului de audit intern, aprobat de conducătorul entităţii. Necesitatea modificării 

planului anual al activităţii de audit intern poate interveni din următoarele motive: 

a) reorganizarea entităţii; 

b) modificarea priorităţilor; 

c) opinia conducerii cu privire la gradul de prioritate al anumitor activităţi; 

d) detectarea unei fraude sau iregularităţi semnificative, indicînd riscuri mai înalte într-un 

anumit domeniu; 

e) evoluţia sau modificarea riscurilor; 

f) solicitarea, de către conducere, a auditării anumitor subiecte mai devreme decît este 

planificat în planul strategic. 

Conducătorul unităţii de audit intern trebuie să menţină un echilibru între acceptarea unor 

astfel de solicitări şi necesitatea de a urma planul anual al activităţii de audit intern pentru a oferi 

un nivel adecvat de asigurări în legătură cu principalele riscuri identificate. Cu conducerea 

entităţii se discută beneficiile obţinute prin acceptarea solicitării de modificare şi impactul asupra 

planului anual al activităţii de audit intern. Rezultatele acestor discuţii se documentează prin 

întocmirea unui proces-verbal, care se va păstra în dosarul de audit intern. Conducătorul trebuie 

să evite modificări frecvente ale planului anual. 

În cazul cînd conducătorul unităţii de audit intern acceptă efectuarea unei misiuni de audit, 

care nu a fost inclusă în planul anual al activităţii de audit intern, activităţile din plan sînt 

replanificate şi planul de lucru revizuit este prezentat conducerii spre aprobare. Planul anual al 

activităţii de audit intern se actualizează cel mult o dată în trimestru. Conducătorul unităţiii de 

audit intern planifică volumul de resurse rezervat pentru activităţile neplanificate sau ad-hoc 

reieşind din datele perioadelor precedente. 

 

 

Întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor: 

1. Precizaţi scopul urmărit la planificarea auditului intern. 

2. Comentaţi cele două nivele de planificare a activităţiii unităţii de audit intern. 

3. Ce principii se aplică la elaborarea planurilor de audit intern? 

4. Care sunt etapele procesului de planificare a activităţii de audit intern? 

5. Divizaţi sistemele şi procesele pe categorii şi tipuri, formulaţi exemple. 

6. Expuneţi conţinutul principal al planului strategic al activităţii de audit intern. 

7. Cum se aplică raţionamentul profesional la determinnarea frecvenţei misiunilor de audit. 
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8. Descrieţi esenţa obiectivului auditului intern referitor la aprecierea sistemului de control 

intern. 

9. Explicaţi factorii în funcţie de care se apreciază riscurile la elaborarea planului strategic. 

10. Comentaţi metodologia de evaluare a factorilor de risc la determinarea frecvenţei auditului. 

11. Ce resurse sunt necesare pentru realizarea planului strategic al activităţii de audit intern. 

12. Daţi definiţia planului anual al activităţii unităţii de audit inrtern. 
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Capitolul III. MISIUNI DE AUDIT INTERN 

3.1. Scopul şi obiectivele misiunii de audit intern 

3.2. Elaborarea programului misiunii de audit intern  

3.3. Exercitarea lucrărilor misiunii de audit intern  

 

3.1. Scopul şi obiectivele misiunii de audit intern 

Scopul misiunii de audit intern este de a acorda consultanţă şi asigurari privind eficacitatea 

sistemului de management financiar si control, contribuind la obţinerea plusvalorii si oferind 

recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. O misiune poate include mai multe sarcini sau 

activităţi în scopul realizării unui set specific de obiective înrudite. Astfel, misiunea de audit 

intern poate fi definită ca o lucrare a auditorului intern, care constă într-o activitate de evaluare 

specifică executată de o persoană abilitată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Auditul intern evaluează şi oferă recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de 

guvernare a entităţii în vederea realizării următoarelor obiective: 

 promovarea normelor în interiorul entităţii; 

 asigurarea unui management eficace al activităţii entităţii şi a asumării răspunderii; 

 comunicarea informaţiilor cu privire la riscuri şi controale în interiorul entităţii; 

 coordonarea activităţilor şi comunicarea informaţiilor către managerul entităţii, 

managerii operaţionali, auditorii externi. 

Datorită acestor obiective auditul intern se distinge de orice activitate de control sau 

inspecţie fiind recunoscută ca o activitate de asistenţă. Auditorul intern oferă asistenţă 

persoanelor responsabile, în primul rînd managerului în luarea deciziilor privind asigurarea unui 

control mai bun în cadrul entităţii. Este de remarcat faptul că auditorul intern acordă ajutor 

salariaţilor fără a-i judeca. Sarcină auditorului intern nu este de a decide, ci este de a emite o 

judecată de valoare asupra instrumentelor şi tehnicilor folosite în asigurarea controlului intern al 

entităţii. 

Alt obiectiv al auditului intern este de a evalua elaborarea, implementarea şi eficacitatea 

programelor, sistemelor de gestionare a tehnologiilor informaţionale al entităţii. Prin prisma 

acestui obiectiv auditorul intern contribuie la îmbunătăţirea proceselor de management al 

riscurilor. În acest scop, auditorul intern evaluează expunerile la riscuri a activităţilor 

operaţionale şi sistemelor informaţionale examinînd: veridicitatea şi integritatea informaţiilor 

financiare şi operaţionale; eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi programelor; siguranţa 

activelor; conformitatea cu actele legislative, normative şi reglementările interne. 

Misiunile de audit intern se clasifică după următoarele criterii 
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Tabelul 3.1. 

Clasificarea misiunilor de audit intern 

Criteriul Tipul misiunii Scopul misiunii 

Din punct de vedere al 

obiectivului misiunii 

Misiune de asigurare Evaluarea proceselor de management al 

riscurilor, de control sau de guvernare a 

entităţii 

Misiune de consiliere Sporirea valorii procesului de administrare 

a entităţii prin oferirea de recomandări şi 

consultaţii 

În dependenţă de aria 

de aplicabilitate 

Misiune de sistem Stabilirea eficienţei şi eficacităţii 

sistemului de management şi control intern 

Misiune de performanţă Aprecierea rezultatelor obţinute 

comparativ cu cele propuse 

Misiune de regularitate Examinarea respectării legislaţiei în 

vigoare şi politicilor interne ale entităţii 

 

Misiunile de audit intern, în dependenţă de obiectivele urmărite la exercitarea acestora, se 

clasifică în următoarele tipuri de misiuni: 

 misiuni de asigurare; 

 misiuni de consiliere. 

Misiunile de asigurare reprezintă examinarea obiectivă a elementelor probante, efectuată 

în scopul de a furniza entităţii o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, 

de control sau de guvernare a entităţii. În cadrul acestora pot fi misiuni financiare, de 

performanţă, de conformitate, de securitate şi evaluări complexe. 

Misiunile de consiliere reprezintă activităţi de consultanţă sau alte servicii aferente 

consilierii, furnizate entităţii pentru a asista managementul la realizarea obiectivelor sale, ale 

căror natură şi sferă de activitate sînt convenite în prealabil cu entitatea, de exemplu consiliere, 

facilitare, proiectare a procesului, precum şi formare profesională. Aceste misiuni au ca scop de a 

spori plusul de valoare prin îmbunătăţirea administrării entităţii, fără ca auditorul intern să-şi 

asume responsabilitate managerială. Se consideră că misiunile de consiliere sunt o continuare 

firească a misiunilor de asigurare întrucît acestea oferă recomandări, studii, evaluări.  

Misiunile de audit intern în dependenţă de aria de aplicabilitate se clasifică în următoarele 

tipuri: 

 misiuni de sistem; 
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 misiuni de performanţă; 

 misiuni de regularitate. 

Misiunea de sistem evaluează sistemul de management şi control intern cu scopul stabilirii 

dacă acesta funcţionează în mod econom, eficient şi eficace. Misiunea de audit de performanţă 

analizează în complexitate toate activităţile şi procesele dintr-o entitate cu scopul evaluării 

rezultatelor obţinute comparativ cu cele propuse în condiţii de economicitate, eficienţă şi 

eficacitate. Misiunea de audit de regularitate examinează gestionarea patrimoniului şi resurselor 

cu scopul respectării legislaţiei în vigoare şi politicilor interne ale entităţii. 

 

3.2. Elaborarea programului misiunii de audit intern 

Pentru fiecare misiune de audit se întocmesc programe de lucru care asigură planificarea 

acţiunilor concrete de efectuat pentru realizarea obiectivului misiunii. Programul misiunii de 

audit intern este un document intern de lucru în care se detaliază lucrările şi sarcinile pe fiecare 

membru al echipei misiunii ce urmează a fi înfăptuite. 

Programul de lucru al misiunii de audit intern include proceduri de identificare, analiză, 

evaluare şi documentare a informaţiei în timpul efectuării misiunii de audit intern. Conducătorul 

unităţii de audit intern aprobă programul de lucru pînă la punerea în aplicare a acestuia. Orice 

modificare a programului, de asemenea, se aprobă din timp. 

Programul de lucru conţine: 

a) titlul misiunii; 

b) perioada misiunii; 

c) etapele de bază ale misiunii – planificarea, lucrul în teren, raportarea şi gestionarea; 

d) activităţile necesare atingerii obiectivelor misiunii, grupate conform etapelor de bază ale 

misiunii; 

e) datele planificate de începere şi finalizare a fiecărei activităţi; 

f) numărul de zile alocate pentru fiecare activitate; 

g) numărul total de zile alocate pentru întreaga misiune; 

h) persoanele care au elaborat, revizuit şi aprobat programul de lucru al misiunii. 

Conţinutul programului se discută cu reprezentanţii unităţii auditate în cadrul şedinţei de 

deschidere. La această şedinţă se face prezentarea tehnică a modului de realizare a misiunii şi cu 

unitatea auditată se va conveni asupra graficului lucrărilor de audit ce urmează a fi realizate în 

teren. Scopul şedinţei de deschidere constă în iniţierea procedurei de demarare a misiunii, 

precum şi explicarea şi discutarea obiectivelor misiunii, ariei de aplicabilitate a misiunii, 

obiectivelor operaţionale ale unităţii auditate şi riscurilor asociate acestora, aspecte 
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organizatorice precum persoane de contact, termeni de prezentare a raportului de audit, persoane 

intervievate. 

Unitatea auditată este anunţată despre misiunea de audit intern în baza ordinului privind 

efectuarea misiunii de audit intern. Prin intermediul acestui ordin, cei auditaţi sunt informaţi cu 

privire la perioada exercitării auditului, componenţa echipei de audit, obligaţiunea de a oferi 

accesul liber la sursele de informaţie, termenii de prezentare a proiectului şi variantei finale a 

raportului de audit intern. Modelul acestui document este prezentat în figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ordinul privind demararea misiunii de audit intern 

 

Emiterea ordinului este urmat de un şir de activităţi de iniţiere a misiunii, care preced 

procedurei de programare a lucrărilor misiunii de audit intern: 

 declararea incompatibilităţilor de către membrii echipei misiunii; 

 notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern; 

 colectarea şi prelucrarea informaţiilor; 

 elaborarea listei centralizatoare a obiectelor auditabile. 

Fiecare membru al echipei misiunii de audit intern trebuie să declare dacă se află sau nu în 

situaţii de incompatibilitate faţă de unitatea auditată. În acest scop, auditorul intern întocmeşte o 

declaraţie de interese. În aşa mod, conducătorul unităţii de audit intern se asigură că membrii 

echipei misiunii de audit intern respectă ptincipiile fundamentale stabilite de Codul etic al 

profesioniştilor. Astfel fiecare participant la realizarea lucrărilor misiunii de audit intern 

întocmeşte o declaraţie de interese (tab. 3.2.). 

ORDIN Nr.01/A din 09.01.20X1 

privind efectuarea misiunii de audit intern 

În scopul realizării planului anual al unităţii de audit intern pentru anul 20X1, aprobat de 

conducătorul entităţii în data de 28.12.20X0, decid: 

1. De a realiza misiunea de audit intern în perioada 05-28 februarie 20X1, în cadrul 

departamentului financiar-contabil, de către Munteanu Ion, Popescu Elena şi Croitoru 

Larisa. 

2. Departamentul financiar-contabil va coopera activ şi va asigura accesul liber la 

bunurile, persoanele, informaţiile, inclusiv în format electronic, necesare realizării 

misiunii de audit intern. 

3. Raportul misiunii de audit va fi prezentat către Tătaru Vasile, contabil-şef la data de 

15.03.20X1. 

4. Controlul privind executarea misiunii de audit intern, în termenii stabiliţi este pus în 

sarcina conducătorului unităţii de audit intern. 

Conducătorul unităţii de audit intern,                                                                09.01.20X1 

Ciocanu Sergiu 
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Tabelul 3.2. 

Modelul declaraţiei de interese 

Incompatibilităţi personale şi profesionale Da Nu 

1.Ati avut/aveti vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar 

putea să vă limiteze exercitarea misiunii? 

 √ 

2.Aveţi idei preconcepute care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit?  √ 

3.Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sînteţi implicat(ă) în unitatea auditată?  √ 

4.Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea controlului unităţii auditate?  √ 

5.Sînteti soţ/soţie, rudă sau afin cu conducatorul unităţii ce va fi auditată?  √ 

6.Aţi aprobat facturi, ordine de plată, şi alte documente pentru unitatea auditată?  √ 

7.Aţi ţinut anterior contabilitatea la unitatea auditată?  √ 

8.Dacă în timpul auditului, apare orice incomptibilitate personală, notificaţi de 

urgenţă conducătorul unităţii de audit intern? 

√  

 

În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi 

verificate interesele personale ale acestora în raport cu unitatea auditată. Astfel, un auditor nu va 

fi desemnat acolo unde există interese personale, doar dacă repartizarea lui este necesară, fiind 

furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului unităţii de audit intern. 

Conducătorul unităţii de audit intern verifică declaraţia de interese, identifică 

incompatibilitatea semnalată de către auditorul intern şi stabileşte modalitatea în care aceasta 

poate fi atenuată, aprobă declaraţia de interese. Dacă se iveşte un conflict de interese real sau 

doar perceput a fi conflict de interese în timpul misiunii, auditorul intern va anunţa despre 

această situaţie conducătorul compartimentului de audit intern. 

Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern, în conformitate cu 

recomandările normelor metodologice de audit intern, are loc cu cel puţin cincisprezece zile 

înainte de demararea lucrărilor de audit la faţa locului. În adresa unităţii auditate se expediază o 

notificare în care se indică despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum şi că pe 

parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program va fi stabilit ulterior şi 

de comun acord cu cei auditaţi (fig.3.2.). La notificare se anexează extrasul cartei auditului 

intern, care se referă la drepturile şi obligaţiile auditorilor interni şi ale celor auditaţi. 

 Scopul efectuării acestei notificări este de a permite unităţii de audit intern să întreprindă 

măsurile necesare pentru asigurarea derulării în condiţii corespunzătoare a lucrărilor misiunii de 

audit intern. Cu ajutorul notificării cei auditaţi vor fi rugaţi să pună la dispoziţia auditorilor 



  

 39 

informaţii cu caracter general privind structura organizatorică, regulamentele interne şi 

manualele de proceduri de care se conduce unitatea auditată, fişele de post ale angajaţilor unităţii 

auditate, registrele contabile aplicate pentru înregistrarea tranzacţiilor şi operaţiunilor, actele de 

control întocmite de alte organe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Modelul notificării privind declanşarea misiunii de audit intern 

Informaţia solicitată de conducătorul unităţii de audit intern prin intermediul acestei 

notificări, se aplică pentru stabilirea contextului în care unitatea auditată îşi desfăşoară activitatea 

şi pentru a cunoaşte aspectele organizatorice şi funcţionale ale acesteia. Scopul urmărit la 

exercitarea procedurii de colectare şi prelucrare a informaţiilor constă în identificarea punctelor 

cheie ale funcţionării unităţii auditate şi ale sistemelor sale de control pentru o evaluare 

prealabilă a punctelor tari şi slabe, evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă, precum şi 

determinarea tehnicilor de investigare care să corespundă obiectivelor misiunii de audit intern. 

Pentru realizarea acestui scop, informaţia oferită de unitatea auditată este supusă unei 

analize detaliate. Se analizează organigrama, regulamentele de funcţionare, fişele posturilor, 

circuitul documentelor, politicile contabile, cadrul normativ, factorii susceptibili de a împiedica 

buna desfăşurare a misiunii, rezultatele controalelor precedente, situaţiile financiare pentru anii 

precedenţi. 

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA  

MISIUNII AUDIT INTERN 

Stimate dle Zmău Dumitru, director al departamentului financiar-contabil 

In conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca în perioada 05-28 februarie 

20X1, în cadrul departamentului financiar-contabil sa efectuăm o misiune de audit intern cu 

tema: „Evaluarea lucrărilor de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. 

În procesul exercitării misiunii de audit intern se va examina responsabilitatile asumate 

de catre unitatea auditată şi se va determina dacă aceasta işi indeplineşte intr-un mod eficient 

şi efectiv obligaţiile de serviciu. 

Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere in 

vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand: 

- prezentarea auditorilor; 

- expunerea scopului şi obiectivelor misiunii de audit intern; 

- programul intervenţiei la faţa locului. 

Pentru o mai bună înţelegere a activitatii dumneavoastră, vă rugăm sa ne puneţi la 

dispoziţie urmatoarea informaţie: regulamentele interne şi manualele de proceduri de care vă 

conduceţi, fişele de post ale angajaţilor, registrele contabile aplicate pentru înregistrarea 

tranzacţiilor şi operaţiunilor, actele de control întocmite de alte organe. 

Daca aveti unele întrebări privind aceasta acţiune, vă rog să ne contactaţi.  
 

Conducătorul unităţii de audit intern,                                                               12.01.20X1 

Ciocanu Sergiu 
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Auditorii interni trebuie să se familiarizeze cu specificul activităţilor realizate de unitatea 

auditată. În acest scop se aplică procedura de colectare şi prelucrare a informaţiilor (fig.3.3.). Pe 

baza rezultatelor obţinute la aplicarea procedurei de colectare, prelucrare şi verificare 

preliminară a informaţiilor auditorii stabilesc lista centralizatoare a obiectelor auditabile şi schiţa 

programului provizoriu a lucrărilor misiunii de audit intern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Procedura de colectare şi prelucrare a informaţiilor 

Informaţia obţinută în baza acestei proceduri se aplică pentru identificarea obiectelor 

auditabile. Obiectul auditabil este obiectul care urmează a fi auditat în teren, de regulă reprezintă 

procesul şi operaţiunile înfăptuite pentru realizarea acestuia, cum ar fi: procesul de aprovizionare 

cu materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, mărfuri; procesul de producere, de prestare 

a serviciilor sau executare a lucrărilor; procesul de livrare a produselor finite şi a mărfurilor. 

În scopul stabilirii obiectelor auditabile, auditorii detaliază fiecare proces în operaţiuni 

succesive pentru a face cunoştinţă cu modul de realizare a fiecărei operaţiuni şi înregistrarea 

acestora în contabilitate. Pentru fiecare operaţiune, auditorul identifică condiţiile în care trebuie 

efectuate, controalele interne ce trebuie exercitate şi riscurile potenţiale ce ameninţă atingerea 

obiectivelor unităţii auditate.  

Rezultatele obţinute sunt documentate întocmindu-se lista centralizatoare a obiectelor 

auditabile în care se precizează riscurile semnificative cu care se confruntă obiectul auditat şi 

PROCEDURA DE AUDIT INTERN      

„COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR” 

Scopul urmărit De a ajuta auditorul să se familiarizeze cu unitatea auditată. Colectarea informaţiilor 

facilitează realizarea procedurilor de analiză a riscurilor şi a celor de verificare. 

Procedura are 

rolul 

Colectarea şi prelucrarea informaţiilor presupune: analiza cadrului normativ ce 

reglementează unitatea auditată; cunoaşterea activităţilor unităţii auditate studiind 

organigrama, regulamente de funcţionare, fişe ale posturilor, procedurile scrise; 

examinarea factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii; 

identificarea punctelor cheie ale funcţionării unităţii auditate şi ale sistemelor sale de 

control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe; studierea constatărilor 

semnificative şi a recomandărilor din rapoartele de audit precedente; evaluarea 

riscurilor cu incidenţă semnificativă; identificarea surselor potenţiale de informaţii 

care ar putea fi folosite ca probe de audit 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDURII: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Intervievează personalul responsabil de procesele şi activităţile unităţii 

auditate, completează chestionarul de colectare a informaţiilor, se familiariza 

cu sistemele informaţionale şi cu modul de operare al programelor 

automatizate, studiază documentele întocmite unitatea auditată şi cum circulă 

acestea 

Conducătorul unităţii 

de audit intern 

Revede chestionarul de colectare a informaţiilor, organizează o şedinţă cu 

auditorii interni pentru a discuta obiectele auditabile şii criteriile de analiză a 

riscurilor 
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scorul fiecărui factor de risc care se evaluează ţinînd cont de condiţiile şi controalele interne ce 

trebuie respectate pentru realizarea operaţiunilor aferente acestui proces (tab.3.3.). 

Tabelul 3.3. 

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 

Procesele supuse 

auditului intern 
Riscurile semnificative 

Factorii de risc 

(coeficientul) 

Scorul 

factorilor  

de risc 

Procesul de 

aprovizionare cu 

materiale, mărfuri şi 

alte obiecte 

Aprovizionări 

neautorizate, inutile, la 

preţuri mari, de calitate 

joasă 

Materialitatea (3) 5 

Mediul de control (2) 5 

Sensibilitatea (2) 5 

Preocupările conducerii (4) 5 

Total (3x5+2x5+2x5+4x5) 55 

Procesul de 

producere, de prestare 

a serviciilor sau 

executare a lucrărilor 

Rebuturi, servicii şi lucrări 

necalitative, produse finite 

necomandate, costuri 

exagerate 

Materialitatea (3) 4 

Mediul de control (2) 3 

Sensibilitatea (2) 4 

Preocupările conducerii (4) 5 

Total 46 

Procesul de livrare a 

produselor finite şi a 

mărfurilor 

Livrări cu întîrziere, 

neasigurate, returnări, 

disconturi neautorizate 

Materialitatea (3) 3 

Mediul de control (2) 4 

Sensibilitatea (2) 3 

Preocupările conducerii (4) 3 

Total 35 

 

Factorii de risc se evaluează la planificarea auditului intern, iar la această etapă auditorul 

trebuie să se convingă de justeţea aprecierilor efectuate ţinînd cont de riscurile semnificative cu 

care se confruntă procesul la realizarea operaţiunilor respective. Riscurile semnificative se 

stabilesc luîndu-se în considerare sarcinile principale ale controalelor interne pentru a asigura 

securitatea activelor, fiabilitatea informaţiilor, respectarea regulilor şi optimizarea resurselor. 

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile constituie suportul analzei riscurilor 

semnificative sau a ameninţărilor potenţiale care pot afecta obiectivele procesului sau ale 

operaţiunilor de realizare a acestuia. Cunoaşterea acestor riscuri stă la baza programării şi 

organizării lucrărilor misiunii de audit intern. 

La această etapă de pregătire a misiunii de audit, riscurile semnificative sunt supuse 

analizei pentru a stabili dacă există sau nu controale interne menite să ţină aceste riscuri sub 

control şi se face o calificare a acestor controale în următoarele categorii: 

a) controale interne slabe; 

b) controale interne satisfăcătoare; 

c) controale interne bune. 

Controalele interne se consideră slabe dacă conducerea sau personalul demonstreaza o 

atitudine necooperantă şi nepasătoare cu privire la conformitatea cu constatările auditelor 

anterioare, studiile preliminare au descoperit probleme deosebite în respectarea obligaţiunilor de 



  

 42 

serviciu, rezultatele analizei riscurilor dezvăluie ca nu sunt in funcţiune tehnici de control 

adecvate si suficiente, iar procedurile de control intern lipsesc şi în cazul în care există sunt puţin 

utilizate. În acest caz, auditorul programează efectuarea unor teste aprofundate pentru a stabili 

dacă anomaliile s-au produs sau nu s-au produs. 

Poate fi atribuit calificativul satisfăcător pentru acelea controale în raport cu care 

conducerea şi personalul demonstreaza o atitudine cooperantă privind conformitatea la deciziile  

auditelor anterioare, dacă conducerea a luat măsuri de remediere şi a răspuns satisfăcător la 

recomandările auditorului, precum şi în situaţia cînd analiza riscurilor semnificative indică că 

sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi suficiente.  

Controalele interne sunt bune în cazul în care: conducerea şi personalul demonstrează o 

atitudine constructivă, este preocupată de înlăturarea problemelor depistate la auditurile 

anterioare; analiza riscurilor arată că sunt în funcţiune numeroase şi eficiente tehnici de control; 

procedurile interne sunt bine susţinute de documente. Dacă auditorul ajunge la această concluzie, 

se programează teste limitate întrucît se consideră că controalele interne au funcţionat 

corespunzător, nu au fost înregistrate omisiuni, erori, fraude, risipă de resurse. 

Pe baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile se programează tematica în detaliu a 

lucrărilor de exercitare a misiunii de audit în teren. Tematica în detaliu reprezintă totalitatea 

obiectelor auditabile selectate de conducătorul unităţii de audit intern şi adusă la cunoştinţa 

reprezentanţilor unităţii auditate în cadrul şedinţei de deschidere. În programul misiunii de audit 

intern se concretizează etapele derulării misiunii, acţiunile necesare de efectuat pe fiecare 

persoană responsabilă implicată la exercitarea misiunii de audit intern (tab.3.4.). 

Tabelul 3.4. 

Programul de lucru al misiunii de audit intern 

Etapă Activitate 
Data de la / 

pînă la 
Responsabil 

Zile 

planificate 

Planificarea 

misiunii 

Evaluarea riscurilor şi stabilirea 

obiectelor auditabile 

12.01.X1 – 

20.01.X1 

Conducătorul 

echipei misiunii 
7 zile 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de 

deschidere 

24.01.X1 – 

25.01.X1 

Conducătorul 

unităţii de audit 
2 zile 

Lucrul în 

teren 
Analiza controalelor 

05.02.X1 – 

10.02.X1 
Auditorul intern 5 zile 

Evaluarea riscurilor 
11.02.X1 – 

16.02.X1 
Auditorul intern 5 zile 

Testarea de audit 
17.02.X1 – 

22.02.X1 
Auditorul intern 5 zile 

Formularea concluziilor şi 

constatărilor 

23.02.X1 – 

27.02.X1 

Conducătorul 

echipei misiunii 
4 zile 
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Şedinţa de finalizare a lucrului în teren 28.02.X1  
Conducătorul 

unităţii de audit 
1 zi 

Elaborarea 

raportului 

de audit 

Întocmirea proiectului raportului de 

audit 

01.03.X1 – 

02.03.X1 
Auditorul intern 2 zile 

Şedinţa de închidere a misiunii 03.03.X1 
Conducătorul 

unităţii de audit 
1 zi 

Întocmirea raportului de audit final 
04.03.X1 – 

05.03.X1 

Conducătorul 

echipei misiunii 
2 zile 

 

La pregătirea programului de lucru se ţine cont de resursele disponibile, numărul total de 

zile pentru misiune, volumul de lucru necesar pentru realizarea obiectivelor de audit şi termenii 

limită pentru prezentarea versiunii preliminare şi finale a raportului de audit. Programul de lucru 

este actualizat dacă pe parcursul misiunii au loc modificări semnificative în ceea ce priveşte 

alocarea resurselor sau planificarea activităţilor. 

 

3.3. Exercitarea lucrărilor misiunii de audit intern 

Derularea misiunii de audit în teren se bazează pe următoarele lucrări (fig.3.3.): 

- elaborarea testelor de audit; 

- aplicarea testelor de conformitate şi a testelor substanţiale; 

- analiza, evaluarea datelor şi documentarea acestora; 

- prezentarea rezultatelor misiunii în cadrul şedinţei de finalizare a lucrului în teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Principalele activităţi de realizare a misiunii în teren 

 

Colectarea probelor 

de audit 

Testarea de conformitate 

Etapele derulării misiunii în 

teren 

Activităţile de realizare a 

misiunii 

Testarea substanţială 

Analiza şi evaluarea 

informaţiilor 

Analiza problemelor 

Constatarea iregularităţilor 

Documentarea 

lucrărilor 

Întocmirea testelor de audit 

Perfectarea fişelor de  lucru 
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În scopul desfăşurării lucrărilor misiunii de audit intern se elaborează: 

a) testele de conformitate; 

b) testele substanţiale.  

Testele de conformitate reprezintă testele de audit efectuate pentru a stabili existenţa 

controalelor interne şi pentru a evalua modul de instituire a acestora. Testele substanţiale sînt 

aplicate pentru a testa plenitudinea, legalitatea, corectitudinea operaţiunilor efectuate de unitatea 

auditată. 

 Ambele teste se realizează cu ajutorul tehnicilor speciale de audit, precum: chestionarea 

personalului; observarea şi examinarea la faţa locului; analiza modului de întocmire şi verificare 

a documentelor şi rapoartelor. De exemplu, la chestionare personalul este întrebat dacă înţeleg 

controalele ce trebuie realizate şi conştientizează rolul lor la asigurarea obiectivelor unităţii în 

cadrul cărora sunt angajaţi. Aceste întrebări urmăresc identificarea persoanelor responsabile de 

iniţierea, aprobarea, efectuarea, consemnarea operaţiunilor şi reflectarea lor în documentele 

justificative, persoanele care controlează şi au sarcina de a înregistra operaţiunile în registrele 

contabile. 

În continuare este prezentat modelul unui chestionar al controalelor interne pentru procesul 

de aprovizionare, care a fost inclus în programa misiunii de audit intern pentru a fi testat în teren 

(tab.3.5.): 

Tabelul 3.5. 

Chestionarul de testare a controalelor interne aferente 

procesului supus misiunii de audit intern 

Obiectul auditat Întrebările auditorului 
Răspunsul 

Precizări 
da nu 

Procesul de 

aprovizionare cu 

materiale, mărfuri şi alte 

bunuri 

Cunoaşteţi persoana care:  - - - 

 a) stabileşte necesarul de 

aprovizionat ?  √ - 

b) este responsabilă de 

selectarea şi încheierea 

contractului cu furnizorul ? 

 √ - 

c) este responsabilă de 

recepţionarea bunurilor ? 
√  depozitarul 

d) verifică şi aproba plata 

facturii comerciale ? 
√  

contabilul 

şef 

e) efectuează înregistrările în 

contabilitate ? 
√  contabilul 

 

Auditorul se va convinge că există o conformitate dintre ceea ce a constatat şi ceea ce 

prevede manualul de proceduri, fişele de post, organigramele, documentaţia de constituire a 
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entităţii. În discuţiile sale cu personalul unităţii auditate trebuie să se informeze despre obiectul 

operaţiunii, dacă nu au fost admise careva omisiuni, precum şi informaţii referitoare la 

delimitarea în timp a operaţiunilor şi tranzacţiilor. 

De exemplu, la testarea procesului de aprovizionare auditorul se va informa despre 

bunurile achiziţionate de la fiecare furnizor, reducerile comerciale acordate, unde se depozitează 

bunurile procurate, dacă se confruntă comanda de aprovizionare cu factura comercială, 

prezentarea la bancă a ordinelor de plată, rapoartele depozitarului privind intrările la depozit, 

ţinerea evidenţei analitice a decontărilor cu furnizorii în registrele contabile. 

Analiza şi evaluarea datelor este următoarea etapă a lucrului în teren şi se efectuează 

pentru analiza şi evaluarea informaţiilor şi datelor colectate în timpul unei misiuni. Evaluarea se 

aplică pentru compararea informaţiilor obţinute în procesul auditului cu rezultatele scontate, 

identificate şi dezvoltate de către auditorul intern. Această lucrare se efectuează pentru a 

identifica posibilele erori, iregularităţi sau fraude, precum şi tranzacţii sau evenimente 

neobişnuite. 

La realizarea misiunii auditorii interni trebuie să identifice, să analizeze, să evalueze şi să 

documenteze informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii. Pentru realizarea 

acestei cerinţe auditorii interni trebuie să consemneze informaţiile obţinute şi analizele făcute şi 

trebuie să confirme constatările şi recomandările de audit care vor fi difuzate persoanelor 

responsabile din cadrul unităţii auditate. 

Întru realizarea cerinţelor menţionate, rezultatele obţinute la etapa realizării misiunii sunt 

reflectate în fişa de identificare şi analiză a problemelor. În această fişă sunt înscrise 

constatările făcute, cauzele şi consecinţele lor, precum şi recomandările transmise celor auditaţi. 

După criterii, indicate în fişă, se documentează deficienţele referitoare la procedurile şi 

controalele interne depistate la audit. În continuare este prezentat modelul acestei fişe care 

conţine rezultatele unui test de conformitate referitor la inventarierea elementelor patrimoniale 

(tab.3.6.). 

Tabelul 3.6. 

Fişa de identificare şi analiză a problemelor privind 

„Inventarierea  elementelor patrimoniale” 

Criteriile Menţiunile auditorului intern 

Problema a) În contabilitate lipseşte documentaţia privind rezultatele efectuării inventarierii  

b) La întocmirea situaţiilor financiare nu s-a luat în considerare situaţia reală a 

elementelor patrimoniale ale entităţii 

c) Situaţia patrimonială şi cea financiară raportată persoanelor interesate nu ţine 

cont de eventuale lipsuri sau plusuri, care s-ar fi depistat la inventariere 
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Constatări a) Entitatea nu a efectuat inventarierea la sfîrşitul anului 

b) Lipseşte dispoziţia conducerii entităţii de a efectua inventarierea patrimoniului la 

sfîrşitul anului 

c) Nu a fost creată comisia de efectuare a inventarierii 

Cauze a) Conducerea nu conştientizează rolul inventarierii şi consecinţele neefectuării 

acesteia 

b) Şeful serviciului contabil fiind în concediu, nu a solicitat de la conducerea 

entităţii să autorizeze efectuarea inventarierii 

c) S-a creat o atitudine necorespunzătoare faţă de inventariere ca urmare a faptului 

că în anii precedenţi s-au efectuat inventarieri incomplete, nu au fost documentate 

toate lucrările efectuate la inventariere 

Consecinţe a) Sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei contabile, inclusiv cerinţele 

regulamentului cu privire la inventariere 

b) Situaţii financiare cu indicatori denaturaţi 

c) Comiterea fraudelor , ca consecință lipsuri de active 

Recomandări 

/ Soluţii 

1) Să fie ajustat manualul de proceduri al entităţii pentru a se include procedura de 

efectuare a inventarierii  

2) Elaborarea procedurei de efectuare a inventarierii şi aprobarea ei de către 

conducerea entităţii 

3) Rezultatele inventarierii trebuie utilizate la raportarea situaţiei reale a 

patrimoniului entităţii şi luate în considerare la întocmirea situaţiilor financiare 

 

 

Acest document sintetizează în ordine logică etapele raţionamentului auditorului. Mai întîi 

auditorul identifică cauzele, evaluează consecinţele şi apoi vine cu propuneri. Fişa permite de a 

prezenta rezultatele auditului într-un mod mai compact. Astfel de prezentare este comodă pentru 

conducerea unităţii auditate întrucît persoanele însărcinate cu guvernanţa nu prea are timpul 

necesar pentru a citi informaţiile voluminoase dar care doreşte să stabilească cît mai rapid posibil 

măsurile ce trebuie luate pentru a soluţiona problemele constatate de auditorul intern. 

Constatările se prezintă sintetic, fără a concretiza tehnicile folosite de auditorul intern şi 

fără a efectua analiza cauzelor şi consecinţelor, precum şi evaluarea importanţei acestor 

probleme. Cauzele exprimă aspectele controalelor interne a căror îmbunătăţire va preîntîmpina 

apariţia problemei. Astfel dacă auditorul constată nepetrecerea inventarierii elementelor 

patrimoniale ale entităţii la sfîrşitul anului de raportare financiară în fişa dată nu se va înscrie că 

procedura de inventariere nu a fost respectată, dar trebuie să se stabilească cauzele acestei 

probleme cum ar fi cele menţionate în tabelul de mai sus. 

Consecinţele prezentate în această fişă trebuie să exprime evaluările auditorului privind 

impactul problemei constatate asupra obiectivelor unităţii auditate. De exemplu, neefectuarea 

inventarierii crează probleme în primul rînd raportării autentice a situaţiei patrimoniale şi a celei 

financiare, totodată poate atrage anumite sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale.  
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În cazul în care există mai multe ipoteze, auditorul trebuie să manifeste scepticism 

profesional şi să relateze doar despre urmările posibile. Totodată, auditorul intern nu trebuie să 

se hazardeze în evaluări bazate pe ipoteze, chiar dacă nu se poate evalua sau dovedi o anumită 

consecinţă, fiindcă poate exista riscul ca acestea să fie contestate de cei auditaţi.  

În astfel de situaţii, auditorul cel puţin va preciza de cînd a început să se înregistreze 

problema şi pînă cînd ar fi continuat dacă nu ar fi fost descoperită. De asemenea, se recomandă 

să se menţioneze şi despre riscurile economice, juridice, tehnice ale problemei abordate. De 

exemplu, din cauza neefectuării inventarierii există riscul ca indicatorii din situaţiile financiare să 

fie denaturaţi, organele de control financiar să aplice sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei 

contabile, posibil ca unele active să lipsească sau să existe fraude nedescoperite şi necunoscute 

de conducerea entităţii. 

Propunerile auditorului vor aborda soluţiile de perfecţionare pe viitor a procedurilor şi 

controalelor interne cu scopul de a elimina neregulile şi de a redresa situaţia constatată. De 

aceea, auditorul intern trebuie să concretizeze aspectele controalelor interne ce trebuie 

îmbunătăţite, modificate sau ajustate de către conducerea unităţii auditate. 

În cazul în care se constată iregularităţi sau dacă auditorii ajung la concluzia bazată pe 

fişele de identificare şi analiză a problemei că s-a comis o iregularitate, ei vor trebui să raporteze, 

cel tîrziu a doua zi conducătorului unităţii de audit intern prin transmiterea formularului de 

constatare şi raportare a iregularităţilor.  

Iregularitate se consideră săvîrşirea unui act ilegal sau comiterea unei fraude, abaterea de 

la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii 

sau operaţiunii auditate şi care ar putea produce prejudicii entităţii. 

Când auditorul ajunge la concluzia, pe baza probelor obţinute, că a avut loc o iregularitate, 

întocmeşte formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor, cum ar fi modelul prezentat în 

continuare, care conţine greşeli comise în contabilitate şi depistate de auditorul intern (tab.3.7.). 

Conducătorul unităţii de audit intern analizează formularul de constatare şi raportare a 

iregularităţilor şi determină dacă trebuie să se desfăşoare activităţi suplimentare sau dacă trebuie 

să suspende procedurile de audit ca rezultat al seriozităţii iregularităţii constatate. Dacă sunt 

suficiente probe pentru a constata greşala depistată ca fiind o iregularitate, conducătorul unităţii 

de audit intern va solicita în termen de cel mult trei zile managerului entităţii să fie iniţiată 

procedura de investigare a iregularităţilor constatate. 

La întocmirea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor este necesar să se 

precizeze: iregularitatea constatată de auditorul intern; legea, regulamentul, politica sau 

procedura ce a fost încălcată; natura şi mărimea cheltuielii in cazurile unde nu s-a efectuat nici o 

plată; sumele care ar fi fost plătite în mod greşit dacă iregularitatea nu ar fi fost descoperită; 
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suma totală şi distribuirea sa între diferitele surse de finanţare; perioada în timpul căreia sau 

momentul în care iregularitatea a fost comisă; practicile folosite în comiterea iregularităţii; 

consecinţele financiare, suspendarea plăţilor şi posibilităţile de recuperare a mijloacelor băneşti; 

data şi sursa primelor informaţii ce au condus la suspiciunea că o iregularitate s-a produs 

(tab.3.7.). 

Tabelul 3.7. 

Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor 

Criteriile Menţiunile auditorului intern 

1. Iregularităţi sau 

potenţialele încălcări  

La întocmirea situaţiilor financiare anuale nu s-a ţinut cont de situaţia 

reală la sfîrşitul anului, care se stabileşte doar în baza rezultatelor 

inventarierii 

2. Legea, 

regulamentul, politica 

sau procedura ce a 

fost încălcată 

Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 

Regulamentul privind inventarierea 

Politicile contabile ale entităţii 

3. Natura şi mărimea 

cheltuielii, în cazurile 

unde nu s-a efectuat 

nici o plată 

Contabilul responsabil de introducerea datelor din facturile fiscale 

primite de la furnizori a înregistrat greşit suma de 72310 lei pentru 

servicii de publicitate în loc de 27130 lei  

Dobînzile calculate la împrumuturile cu termen de scadenţă expirat, din 

cauza că creditorul a solicitat rambursarea mai tîrziu decît data prevăzută 

în contract. Suma împrumutului 2 500 mii lei, rata dobînzii 12,5%, 

numărul de zile în an 365 zile. În contabilitate au fost majorate în mod 

nejustificat cheltuielile legate de calcularea dobînzii cu suma de 4281 lei 

Datoria comercială în valută străină în sumă de 420 708 Euro nu a fost 

reevalută la sfîrşitul anului la cursul oficial al BNM de 18,32 lei. La 

înregistrarea datorie respective a fost aplicat cursul de 18,27. Prin 

urmare, la sfîrşitul anului nu a fost debitat contul de datorii în 

corespondenţă cu creditul contului de venituri pentru a majora veniturile 

activităţii financiare cu suma de 21 035 lei.   

4. Sumele care ar fi 

fost plătite greşit dacă 

iregularitatea nu ar fi 

fost descoperită 

S-ar fi transferat suma greşită de 72 310 lei, adică mai mult cu 45180 lei 

Dobînda pentru împrumutul primit de entitate a fost greşit calculată, prin 

urmare s-ar fi transferat mai mult cu 4 281 lei 

5. Suma totală şi 

distribuirea sa între 

diferite posturi ale 

situațiilor financiar 

Soldul contului de datorii a fost majorat nejustificat cu 45 180 lei 

Soldul contului de împrumuturi a fost majorat nejustificat cu 4 281 lei 

Soldul contului de datorii a fost micşorat nejustificat cu 21 035 lei 

Total datorii din bilanţ a fost majorat nejustificat cu 28 426  lei 

Cheltuielile de publicitate au fost majorate nejustificat cu 45 180 lei 

Cheltuielile aferente dobînzilor au fost majorate nejustificat cu 4 281 lei 

Veniturile legate de cursul valutar nu au fost majorate cu 21 035 lei 

 Profitul pînă la impozitare a fost subevaluat cu suma de  28 426 lei 

6. Momentul în care 

iregularitatea a fost 

comisă, practicile 

folosite în comiterea 

iregularităţii 

Informaţia privind cheltuielile de publicitate la suma corectă de 27 130 

lei a fost înregistrată greşit pe 14 octombrie 

Calculul diferenţei de curs valutar urma să fie efectuat pe 31 decembrie 

La sfîrşitul fiecărei luni computatorul calculează în mod automat 

dobînda, iar contabilul verifica corectitudinea calculului fără a verifica 

termenul de scadenţă prevăzut în contractul de acordare a împrumutului 
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7. Consecinţele 

financiare 

Majorarea nejustificată a datoriilor comerciale 

Majorarea nejustificată a dobînzii la împrumuturi  

Micşorarea nejustificată a impozitului pe venit 

 

Documentarea lucrărilor de audit este un proces continuu şi poate crea probleme dacă nu 

sunt aplicate anumite reguli de constituire şi de îndosariere a documentelor. Constituirea 

documentelor reprezintă perfectarea documentară propriu-zisă a oricărei lucrări de audit la 

fiecare etapă de exercitare a auditului intern, iar îndosarierea include sistematizarea 

documentelor pe fiecare misiune şi etapă de realizare a ei.  

Lucrările de audit sunt perfectate documentar în baza formularelor elaborate de unitatea de 

audit intern pentru fiecare tip de activitate. Elaborarea unor formulare se bazează pe formularele-

model prevăzute de normele metodologice de implementare a standardelor  de audit intern. De 

exemplu, normele în cauză recomandă utilizarea modelului ordinului cu privire la efectuarea 

misiunii de audit intern, programului de lucru al unei misiuni de audit, modele de teste şi 

chestionare. 

La colectarea informaţiilor necesare pentru a justifica constatările de audit, auditorii interni 

efectuează copii, solicită extrase, întocmesc tabele şi recalculări care sunt documentate atît pe 

suport de hîrtie, cît şi în format electronic. Aceste informaţii sunt perfectate documentar şi sunt 

anexate la formularele de lucru eliberate fiecărui auditor pentru realizarea activităţilor de audit 

prevăzute de programul misiunii de audit intern. 

Se documentează, de asemenea, şi orice informaţie obţinută în mod verbal prin intermediul 

întîlnirilor, interviurilor, inclusiv şi a conversaţiilor telefonice. Pentru întîlnirile oficiale se 

practică documentarea sub formă de procese-verbale, în care se dezvăluie informaţia despre 

scopul, subiectele discutate şi concluziile întîlnirii. Documentarea probelor obţinute sub formă 

verbală se efectuează nemijlocit după discuţie. 

Fiecare document de lucru se păstrează în anumite dosare. Se practică întocmirea dosarului 

pentru fiecare misiune de audit, iar în cadrul acesteia pe fiecare etapă de exercitare. De exemplu, 

primele documente de lucru care se află în dosarul unei misiuni de audit intern se referă la: 

I. dispoziţia de efectuare a misiunii de audit intern; 

II. declaraţia de interese a fiecărui auditor care realizează misiunea; 

III. programul misiunii de audit intern. 

Dosarele sunt codificate prin atribuirea de litere şi cifre pentru fiecare misiune de audit 

intern. Se codifică şi documentele de lucru în concordanţă cu codul dosarului şi respectiv a 

misiunii de audit în cadrul căreia se perfectează. Fiecare document inclus în dosar este înregistrat 

în jurnalul de evidenţă a documentelor de lucru pentru dosarul respectiv.  
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Întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor: 

1. Precizaţi scopul şi obiectivele misiunii de audit intern. 

2. Ce criterii pot fi aplicate la clasificarea misiunilor de audit intern? 

3. Definiţi scopul fiecărui tip de msiune de audit intern. 

4. Expuneţi conţinutul programului misiunii de audit intern. 

5. Ce rol are ordinul privind efectuarea misiunii de audit intern la etapa respectivă? 

6. Care activităţi de iniţiere a misiunii preced procedurei de programare a misiunii de audit? 

7. Explicaţi scopul notificării unităţii auditate privind declanşarea misiunii de audit intern. 

8. Comentaţi rolul procedurei de colectare şi prelucrare a informaţiilor la etapa iniţierii 

misiunii de audit intern. 

9. Descrieţi conţinutul listei centralizatoare a obiectelor auditabile, formulaţi exemple de 

riscuri semnificative. 

10. Numiţi principalele lucrări de audit intern la etapa derulării misiunii în teren. 

11. Care este importanţa fişei de identificare şi analiză a problemelor la prezentarea 

rezultatelor lucrărilor misiunii de audit intern. 

12. Cum va proceda auditorul intern în cazul depistării unor iregularităţi. 
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Capitolul IV. RAPORTAREA REZULTATELOR AUDITULUI INTERN ŞI 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTORA 

4.1.     Întocmirea proiectului raportului misiunii de audit intern 

4.2.     Elaborarea şi prezentarea raportului misiunii de audit intern 

4.3.     Urmărirea implementării recomandărilor de audit 

 

4.1. Întocmirea proiectului raportului misiunii de audit intern 

La întocmirea proiectului raportului misiunii de audit intern se parcurg două etape. La 

prima etapă auditorul formulează constatări şi recomandări pe baza rezultatelor obţinute la audit, 

iar în cadrul etapei a doua constatările şi recomandările sunt revizuite de conducătorul 

compartimentului de audit intern sau de către supervizor pentru asigurarea calităţii lucrărilor 

misiunii de audit.   

Pentru a formula o constatare, auditorul trebuie să descrie ce anume nu a mers bine şi care 

au fost cauzele, de asemenea se precizează în baza căror standarde sau criterii s-a ajuns la această 

concluzie şi se stabileşte consecinţele problemei depistate. De exemplu, auditorul a constatat că 

majoritatea deciziilor sunt luate într-un interval de timp prea îndelungat din motivul necesităţii 

acumulării informaţiei de la diverse departamente, care la rîndul lor au nevoie de timp pentru a 

identifica informaţia şi respectiv pentru a o verifica. 

La formularea constatărilor de audit este necesar să se descrie probele de audit, punctele 

slabe ale controlului intern şi riscurile cu care se confruntă obiectul auditat. Respectarea acestor 

cerinţe asigură prezentarea unei constatări bune de audit, care la rîndul ei oferă premise pentru 

recomandări utile. 

În procesul de întocmire a raportului misiunii de audit se abordează constatări cu privire la 

activităţile de control şi legate de riscurile semnificative aferente gestionării resurselor. Auditorul 

trebuie să constate caracterul adecvat al activităţilor de control şi în ce măsură aceste activităţi 

contribuie la realizarea obiectivelor controlului intern. Constatările de audit abordează, de 

asemenea, riscurile semnificative legate de distribuirea raţională a resurselor în funcţie de 

priorităţile controlului intern. Auditorul constată atît suficienţa resurselor cît şi eficienţa acestora. 

Suficienţa resurselor se constată în raport cu necesarul pentru executarea sarcinilor şi 

responsabilităţilor de control, iar eficienţa resurselor se apreciază din punct de vedere a 

suprapunerilor, excesului şi/sau inutilului activităţilor respective de control. 

Recomandarea de audit indică ce trebuie să se facă pentru soluţionarea problemei sau 

riscului constatat. Scopul recomandărilor de audit este de a prezenta schimbările posibile, care 

vor apropia situaţia constatată de situaţia dorită. Pentru exemplul precedent, situaţia dorită ar fi 
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ca informaţia să fie oferită conducerii în mod operativ cu ajutorul unui program informaţional, 

astfel încît deciziile să fie aprobate de conducerea entităţii în scurt timp şi dacă este posibil în 

regim de timp real. 

La formularea recomandărilor de audit se ţine cont de posibilitatea utilizării anumitor 

instrumente şi mijloace, precum: proceduri, instrucţiuni, programe. Recomandarea auditorului se 

bazează pe rezultatele analizei situaţiei dorite prin prisma obiectivelor entităţii. Auditorul discută 

recomandările cu persoanele responsabile de obiectul auditat, înainte de a se revizui proiectul 

raportului misiunii de audit, în cadrul unei şedinţe de închidere a misiunii de audit intern. 

În procesul de elaborare a proiectului raportului misiunii de audit intern se aplica 

următoarea procedură (tab.4.1.): 

Tabelul 4.1. 

Procedura privind elaborarea proiectului  

raportului misiunii de audit intern 

Executorul 

acţiunii 
Acţiuni de elaborare a proiectului 

Auditorul 1. Redactează proiectul raportului misiunii de audit intern utilizând formatul 

standard al raportului de audit intern 

2. Indică pentru fiecare constatare din proiectul raportului misiunii de audit 

intern proba corespunzătoare 

3. Transmite supervizorului proiectul raportului misiunii de audit intern 

împreună cu probele de audit 

Supervizorul 1. Analizează proiectul raportului misiunii de audit şi, în caz de necesitate, 

formulează propuneri de modificare 

2. Stabileşte dacă proiectul raportului misiunii de audit urmează să fie 

transmise la compartimentul juridic pentru revizuire 

 

La etapa a doua constatările şi recomandările sunt revizuite de către supervizor pentru a 

formula propuneri de modificare a lor şi pentru a stabili care din acestea urmează să fie transmise 

la departamentul juridic pentru avizare. Revizuirea constatării urmăreşte justeţea formulării celor 

patru elemente de bază ale constatării: 

 situaţia; 

 criteriul; 

 efectul; 

 cauza.  
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Situaţia se referă la natura şi dimensiunea constatării şi răspunde la întrebarea „Ce nu a 

mers bine?”. Pentru clarificarea situaţiei şi stabilirea mai multor precizări se compară rezultatele 

obţinute cu criteriile de evaluare. 

Criteriul stabileşte legitimitatea constatării prin identificarea referinţei de evaluare şi 

răspunde la întrebarea „În baza căror standarde s-a ajuns la această constatare?”. În calitate de 

criteriu ar putea servi principiile sau regulile aplicate de unitatea auditată. De exemplu, în cazul 

auditului financiar auditorul se va referi la principiile şi regulile contabilităţii. Auditul de 

performanţă, avînd ca scop stabilirea eficienţei şi eficacităţii proceselor auditabile, aplică în 

calitate de criterii cerinţele standardelor de producţie şi de cost, prevederile contractelor de 

livrare şi ale acorduri de colaborare cu terţe părţi. 

Efectul descrie impactul real sau potenţial al situaţiei, adică „ce efect a avut?”. Acest 

element prezintă interes întrucît semnificaţia unei situaţii este judecată după impactul ei. În cazul 

auditului de conformitate sau financiar efectul poate fi măsurat prin stabilirea regulei care nu a 

fost respectată, de exemplu, neefectuarea inventarierii elementelor patrimoniale în procesul de 

elaborare a situaţiilor financiare. 

În cazul auditelor de performanţă, efectul se stabileşte prin determinarea gradului de 

diminuare a eficienţei şi a eficacităţii. Astfel, gestionarea ineficientă a numerarului ar putea avea 

ca efect cheltuieli suplimentare legate de dobînzi la împrumuturi sau credite. În acest mod se 

abordează numărul de personal angajat, cantitatea de materiale depozitate, unităile de producţie 

fabricate. 

 Cauza constituie cel de-al patrulea element al constatării, precizează motivele ce stau la 

baza ei şi răspunde la întrebarea „De ce s-a întîmplat aşa?”. În cazul în care situaţia persistă o 

perioadă îndelungată sau se intensifică, auditorul investighează istoria tuturor evenimentelor din 

această perioadă pentru a stabili circumstanţele de apariţie a problemelor. 

Revizuirea constatărilor se realizează în modul următor (tab.4.2.): 

Tabelul 4.2. 

Metodologia de revizuire a constatărilor 

 

Elementele 

constatării 

Întrebările 

supervizorului 
Răspunsurile auditorului 

1. Situaţia Ce nu a mers bine? Deciziile sunt luate cu întîrziere 

2. Criteriile 

În baza căror criterii s-

a ajuns la această 

constatare ? 

Durata medie de luare a deciziilor constituie cinci zile 

calendaristice, iar la alte entităţi similare din acest 

domeniu este de două zile 

3. Efectul Ce efect a avut ? 
Aprobarea deciziilor într-un interval îndelungat de timp 

poate conduce la reacţii întîrziate de soluţionare a 
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problemelor şi la eventuale litigii cu terţii 

4. Cauza 
De ce s-a întîmplat 

aşa? 

Informaţiile oferite conducerii de către departamentele 

entităţii necesită a fi identificate şi verificate, ceea ce 

presupune lucru şi timp suplimentar de implicare a 

personalului 

 

Revizuirea recomandărilor are ca scop de a verifica dacă schimbările propuse de 

auditorul intern vor apropia situaţia constatată de situaţia dorită. În acest scop supervizorul va 

studia răspunsurile la întrebările din tabelul de mai jos (tab.4.3.): 

Tabelul 4.3. 

Metodologia de revizuire a recomandărilor 

Întrebările supervizorului Răspunsurile auditorului 

1. Este oare recomandarea realizabilă ? 

Recomandarea este realizabilă dacă la 

conceperea sistemului informaţional automat 

se va ţine cont de cerinţele conducerii de a fi 

informată în mod operativ 

2. Ce resurse sunt necesare pentru a obţine 

situaţia dorită în limita posibilităţilor curente ? 

Se propune angajarea unui programist care 

să elaboreze programe aplicative pentru 

automatizarea sistemului informaţional 

managerial 

3. Este posibil obţinerea situaţiei dorite prin 

utilizarea mai eficientă a resurselor existente ? 

Nu este posibil, fiindcă entitatea nu dispune 

de un specialist cu calificarea necesară pentru 

implementarea recomandărilor 

4. Sunt necesare resurse suplimentare ? 

Da, deoarece elaborarea şi implementarea 

sistemului informaţional managerial 

automatizat necesită implicarea specialistului, 

precum şi instruirea personalului entităţii 

 

Proiectul Raportului misiunii de audit intern, care urmează a fi transmis unităţii auditate, 

trebuie să fie cât mai complet posibil. Constatările prezentate în raport trebuie să facă referire la 

fapte care pot fi dovedite şi susţinute cu probe şi documente justificative, concluziile şi 

recomandările trebuie să fie pertinente şi fezabile. 

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de audit, se aplică procedura de revizuire a proiectului 

raportului misiunii de audit intern. Procedura în cauză constituie un element important al 

controlului calităţii în cadrul etapei de procesare a raportului misiunii de audit intern şi este 

efectuată de către supervizorul misiunii de audit intern. 

Supervizorul analizează proiectul, verifică dacă faptele sunt prezentate în mod logic de la 

constatări spre concluzii. În baza discuţiilor cu auditorul intern întocmeşte fişa de revizuire a 

proiectului raportului misiunii de audit intern, în care înscrie toate întrebările şi comentariile sale 

referitoare la acest proiect. 
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În procesul revizuirii proiectului raportului misiunii de audit intern sunt înfăptuite 

următoarele acţiuni (tab.4.4.): 

Tabelul 4.4. 

Procedura privind revizuirea proiectului  

raportului misiunii de audit intern 

Executorul 

acţiunii 
Acţiuni de revizuire a proiectului 

Supervizorul 1. Analizează proiectul Raportului misiunii de audit intern, verifică logica 

prezentării constatărilor, recomandărilor şi concluziilor 

2. Întocmeşte Fişa de revizuire a proiectului, în care înscrie întrebările şi 

comentariile sale referitoare la proiect 

3. Analizează răspunsurile auditorilor şi semnează proiectul Raportului 

misiunii de audit intern 

Auditorul 1. Răspunde la comentariile şi întrebările supervizorului  

2. În caz de necesitate, efectuează schimbări în documentele de lucru 

 

Modificările propuse de supervizor trebuie să asigure prezentarea la un nivel înalt a 

constatărilor şi recomandărilor în raportul de audit intern. Astfel încît aceasta să rămînă ca bază 

definitivă pentru realizarea următoarelor două activităţi de finisare a raportului misiunii de audit 

intern: 

 informarea unităţii auditate cu privire la constatările şi recomandările auditorului 

intern; 

 elaborarea planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor. 

Informarea unităţii auditate are ca scop de a oferi posibilitatea acesteia să formuleze un 

punct de vedere propriu asupra constatărilor şi recomandărilor auditorilor interni, prezentate în 

proiectul raportului misiunii de audit intern. Unitatea auditată analizează proiectul şi în caz de 

necesitate va solicita o reuniune de conciliere cu auditorii interni. Punctul de vedere al unităţii 

auditate se prezintă în termen de zece zile de la primirea proiectului şi se anexează la dosarul 

misiunii. Dacă este cazul, punctul de vedere al unităţii auditate se include într-un compartiment 

separat al raportului misiunii de audit intern. 

Elaborarea planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor constă în stabilirea 

acţiunilor care vor fi implementate de către unitatea auditată, de asemenea, fixarea termenilor şi 

persoanelor responsabile. Aceste acţiuni trebuie acceptate de conducerea entităţii şi documentate 

în modul următor: la întocmirea planului se stabilesc acţiunile de implementare, se precizează 

termenul limită de aplicare şi persoana responsabilă de implementare.  
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De exemplu, pentru recomandarea prezentată la întrebarea precedentă pot fi formulate 

următoarele acţiuni de implementare: numirea comisiei de selectare a specialistului în sisteme 

informaţionale automatizate de management; elaborarea schematică a proiectului sistemului 

informaţional automatizat de management; întocmirea programelor aplicative automatizate 

pentru implementarea sistemului; testarea sistemului şi instruirea personalului care va opera cu 

acest sistem. 

 

4.2. Elaborarea şi prezentarea raportului misiunii de audit intern 

Rezultatele finale ale misiunii de audit intern sunt comunicate părţilor, care pot asigura că 

le vor trata cu atenţia cuvenită. Conducătorul unităţii de audit intern este responsabil pentru 

comunicarea obiectivelor şi ariei de aplicabilitate, cît şi concluziile, recomandările 

corespunzătoare şi planurile de acţiuni pentru implementarea acestora.  

Comunicarea finală a rezultatelor misiunii de audit intern presupune formularea şi 

prezentarea opiniei sau concluziilor de audit persoanelor responsabile de guvernanța unităţii 

auditate. La formularea unei opinii sau concluzii, auditorul intern ia în considerare şi aşteptările 

altor părţi interesate. 

În timpul comunicării rezultatelor, auditorii interni sînt încurajaţi să recunoască părţile 

pozitive identificate în activitatea unităţii auditate. Se vor comunica şi restricţiile de distribuire şi 

utilizare a rezultatelor. Comunicarea trebuie să fie corectă, obiectivă, clară, concisă, constructivă, 

completă şi efectuată în timp util. 

Înainte de transmiterea rezultatelor către părţile interesate, conducătorul unităţii de audit 

intern evaluează riscul potenţial pentru entitate, se consultă cu managerul entităţii şi ţine sub 

control diseminarea informaţiei, stabilind restricţii la utilizarea rezultatelor. 

Rezultatele auditului sunt dezvăluite în raportul de audit, care se prezintă în format şi 

structură standardă şi este compus din trei capitole: 

Capitolul I. „Întroducere” 

Capitolul II. „Constatări şi recomandări” 

Capitolul III. „Concluzii” 

La prezentarea variantei finale a raportului de audit intern se aplică următoarele cerinţe 

(tab.4.5.): 

Tabelul 4.5. 

Structura raportului de audit intern 

Elementele raportului Cerinţe de perfectare 

1. Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina care conţine: 

a) denumirea misiunii de audit intern 
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b) cuprinsul lucrărilor şi documentelor 

2. Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei 

de auditori, pe fiecare pagină a acestuia.  

Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre conducătorul 

Compartimentului de audit intern 

3. 

Introducere 

3.1. Date 

generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se precizează: 

a) tipul misiunii de audit 

b) baza legala a misiunii de audit (planul anual de audit, 

solicitari speciale) 

c) ordinul de serviciu 

d) echipa de auditori 

e) structura auditata 

f) durata acţiunii de auditare 

g) perioada auditata 

h) activitatea auditată 

e) procesele auditate 

Se concretizează lucrările cu privire la: 

a) colectarea probelor 

b) constatea şi raportarea iregularităţilor 

3.2. 

Cuprinsul 

lucrărilor şi 

documentelor 

4. Constatări şi recomandări Prezentarea constatărilor şi recomandărilor trebuie efectuată în 

mod complet, exact, obiectiv şi clar 

5. Concluzii Este necesar de a se menţiona că constatările auditului intern se 

bazează pe probe obţinute la auditare şi care au fost aduse la 

cunoştinţa conducerii entităţii 

 

Capitolul introductiv cuprinde principalele date de identificare ale misiunii: titlul „Raport 

de audit intern”; unitatea auditată şi durata acţiunii de auditare; componenţa echipei de auditare; 

numărul ordinului de efectuare a misiunii de audit intern; baza acţiunii de auditare; obiectele şi 

perioada supusă auditării; tipul misiunii de audit: asigurare, consiliere, evaluare; documentele de 

lucru întocmite la realizarea misiunii. 

Capitolul doi al raportului misiunii de audit intern conţine constatările şi recomandările 

misiunii prezentate pe fiecare obiect auditat, adică pe fiecare activitate şi operaţiune auditată. 

Prezentarea constatărilor şi recomandărilor trebuie efectuată în mod complet, exact, obiectiv şi 

clar. Aspectul complet presupune descrierea tuturor informaţiilor pentru înţelegerea corectă a 

constatărilor şi recomandărilor. Prezentarea exactă prevede ca constatările şi recomandările să fie 

descrise cu precizie conform informaţiei din documentele de lucru. Obiectivitatea constă în 

referire la probe adevărate şi nepărtinitoare sau imparţiale. Iar claritatea cere utilizarea unui 

limbaj cît mai uzual şi un stil de exprimare corectă, adică evitarea expresiilor de tipul: se pare, în 

general, uneori, evident etc. 
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Formulările auditorului se vor baza pe probe de audit, textul aplicat trebuie să prezinte 

constatări şi recomandări precise cu specificările de rigoare. Auditorul va evita afirmaţii de 

genul: în multe cazuri sau în cea mai mare parte. Astfel de afirmaţii trebuie substituite cu date 

exacte şi informaţii obiective. 

Rezultatele evaluării controalelor interne se prezintă cît mai concret posibil. Nu este 

suficient ca în raportul auditorului să se menţioneze doar despre afirmaţia generală a auditorului 

cu privire la controlul intern. Auditorul va explica de ce controlul intern este considerat 

inadecvat, ineficace sau ineficient. 

În capitolul trei al raportului de audit intern se exprimă o apreciere generală privind 

constatările şi recomandările prezentate. Concluziile sunt formulate cu scopul de a prezenta 

constatările într-un context mai larg şi de a oferi recomandări de nivel înalt pentru conducerea 

entităţii. La acest capitol se menţionează că constatările auditului intern se bazează pe probe 

obţinute la auditare şi care au fost aduse la cunoştinţa conducerii entităţii.  

De asemenea, în concluzie se subliniază faptul că constatările au fost revizuite de 

supervizor şi discutate cu unitatea auditată, astfel încît aceasta constituie o asigurare că 

recomandările sunt concrete şi real de implementat. De asemenea, la acest capitol se afirmă şi 

despre acţiunile ulterioare ale unităţii de audit intern, implicată în monitorizarea implementării 

recomandărilor acceptate de conducerea entităţii. În cazul elaborării unei opinii generale, se iau 

în considerare aşteptările managerului entităţii cît şi a managerilor operaţionali sau altor părţi 

interesate. 

În continuare se prezintă un exemplu de raport de audit, care a fost întocmit în baza 

rezultatelor misiunii de consiliere a lucrărilor de contabilitate (tab.4.6.). 

Tabelul 4.6.  

Raport de audit intern 
 

Entitatea: SA “Succes” 

Unitatea: Audit intern 

Intocmit: Munteanu Ion ,  4 martie 20X1 

Verificat: Lupu Ana , 5 martie 20X1 

INTRODUCERE 

Date generale 

Tipul misiunii de audit intern Misiune de consiliere 

Ordin privind efectuarea misiunii Nr.01/A din „09” ianuarie 20X1 

Echipa de auditori 1) Munteanu Ion 

2) Popescu Elena 

3) Croitoru Larisa 

Structura auditată Departamentul finanţe şi contabilitate 

Durata acţiunii de auditare în teren 5 februarie20X1 pînă la 28 februarie 20X1 

Perioada auditată Anul de raportare financiară  

Activitatea auditată Lucrările de contabilitate 

Procesele supuse auditului 1. Inventarierea elementelor patrimoniale 

2. Raportarea finciară şi fiscală 

Cuprinsul lucrărilor şi documentelor 

Lucrările misiunii de audit Formularele Documentele perfectate la exercitarea misiunii 
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intern aplicate 

Colectarea probelor CTCI.09-1 Chestionarul de testare a controalelor interne 

FIAP.09-2 Fişa de identificare şi analiză a problemelor 

Constatarea şi raportarea 

iregularităţilor 

CRI.10-1 Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor 

II. CONSTATĂRILE ŞI RECOMANDĂRILE DE AUDIT 

Constatări privind inventarierea 

elementelor patrimoniale 

(formularul FIAP.09-2)  

a)  Entitatea nu a efectuat inventarierea la sfîrşitul anului 

b)  Lipseşte dispoziţia conducerii entităţii de a petrece inventarierea 

la sfîrşitul anului  

c)  Nu a fost creată comisia de efectuare a inventarierii  

Recomandări privind 

soluţionarea problemelor legate 

de organizarea şi petrecerea 

inventarierii (formularul 

FIAP.09-2)  

 

a) Să fie ajustat manualul de proceduri al entităţii pentru a se include 

procedura de efectuare a inventarierii  

b) Elaborarea procedurei de efectuare a inventarierii şi aprobarea ei 

de către conducerea entităţii  

c) Rezultatele inventarierii trebuie utilizate la raportarea situaţiei 

reale a patrimoniului entităţii şi luate în considerare la întocmirea 

situaţiilor financiare  

Constatări privind iregularităţile 

comise la executarea lucrărilor 

de contabilitate (formularul 

CRI.10-1)  

 

a) Contabilul responsabil de introducerea datelor din facturile 

comerciale primite de la furnizori a înregistrat greşit suma de 72310 

lei pentru servicii de publicitate în loc de 27130 lei  

b) Dobînzile calculate la împrumuturile cu termen de scadenţă 

expirat, din cauza că creditorul a solicitat rambursarea mai tîrziu decît 

data prevăzută în contract. Suma împrumutului 2 500 mii lei, rata 

dobînzii 12,5%, numărul de zile în an 365 zile. În contabilitate au fost 

majorate în mod nejustificat cheltuielile legate de calcularea dobînzii 

cu suma de 4281 lei  

c) Datoria comercială în valută străină în sumă de 420 708 Euro nu a 

fost reevalută la sfîrşitul anului la cursul oficial al BNM de 18,32 lei. 

La înregistrarea datorie respective a fost aplicat cursul de 18,27. Prin 

urmare, la sfîrşitul anului nu a fost debitat contul de datorii în 

corespondenţă cu creditul contului de venituri pentru a majora 

veniturile activităţii financiare cu suma de 21035 lei 

Recomandări privind 

soluţionarea iregularităţilor 

comise la executarea lucrărilor 

de contabilitate (formularul 

CRI.10-1) 

a) Elaborarea unei proceduri de verificare a sumelor introduse în 

sistemul informaţional 

b) Monitorizarea termenului de scadenţă de către alt contabil decît cel 

care este responsabil de calculul dobînzii 

c) Includerea controlului diferenţelor de curs valutar în categoria 

lucrărilor preliminare de elaborare a situaţiilor financiare 
CONCLUZIILE MISIUNII DE AUDIT INTERN 

Concluziile cu privire 

la problemele legate de 

inventarierea 

elementelor 

patrimoniale 

În contabilitate lipseşte documentaţia privind rezultatele inventarierii fiindcă 

entitatea nu a efectuat-o la sfîrşitul anului. Şeful serviciului contabil fiind în 

concediu, nu a solicitat de la conducerea entităţii să autorizeze petrecerea 

inventarierii. Totodată, s-a creat o atitudine necorespunzătoare faţă de 

inventariere ca urmare a faptului că în anii precedenţi s-au efectuat inventarieri 

incomplete, nu au fost documentate toate lucrările de inventariere. Întrucît există 

riscul ca să fie aplicate sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei, se propune să 

fie ajustat manualul de proceduri al entităţii pentru a se include procedura de 

efectuare a inventarierii. 

Concluziile cu privire 

la iregularităţile 

comise la executarea 

lucrărilor de 

contabilitate 

În contabilitate au fost comise erori legate de înregistrarea datoriilor, calcularea 

dobînzilor şi a diferenţelor de curs valutar. Dacă nu ar fi fost depistate aceste 

erori s-ar fi transferat suma greşită de 72 310 lei, adică mai mult cu 45180 lei. 

Totodată, întrucît dobînda pentru împrumutul primit de entitate a fost greşit 

calculată, de asemenea s-ar fi transferat mai mult cu 4 281 lei. Astfel, soldul 

contului de datorii şi a celui de împrumuturi au fost majorate nejustificat cu 45 

180 lei, şi respectiv cu 4 281 lei, iar soldul contului de datorii a fost micşorat 

nejustificat cu 21 035 lei. Prin urmare, totalul datorii din bilanţ a fost majorat 
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nejustificat cu 28 426  lei şi profitul pînă la impozitare a fost subevaluat cu suma 

de  28 426 lei. Întrucît există riscul ca astfel de iregularităţi să fie comise şi pe 

viitor, se propune elaborarea unei proceduri de verificare a sumelor introduse în 

sistemul informaţional, monitorizarea termenului de scadenţă de către alt 

contabil decît cel responsabil de calculul dobînzii, precum şi includerea 

controlului diferenţelor de curs valutar în categoria lucrărilor preliminare de 

elaborare a situaţiilor financiare. 
ALTE MENŢIUNI 

Este de menţionat că: 

- constatările auditului se bazează pe probe obţinute la auditare, care au fost aduse la cunoştinţa 

structurii auditate; 

- constatările au fost revizuite de supervizor şi discutate cu structura auditată. 

Astfel aceasta constituie o asigurare, că recomandările sunt concrete şi real de implementat. 

 

La această etapă se aplică procedura de finalizare a raportului de audit intern, care are ca 

scop de a asigura prezentarea de înaltă calitate a rezultatelor misiunii şi că acestea se bazează pe 

un volum de informaţii suficiente, sigure, relevante şi utile. Pentru realizarea procedurei se 

înfăptuiesc următoarele acţiuni (tab.4.7.): 

Tabelul 4.7. 

Finalizarea raportului misiunii de audit intern 

Executorul 

acţiunii 
Acţiunea 

Auditorul Transmite raportul de audit intern persoanelor responsabile de guvernanța 

entității, rezultatele concilierii şi punctul de vedere al unităţii auditate 

conducătorului compartimentului de audit intern, precum şi o informare 

despre recomandările care nu au fost avizate, însoţită de documentaţia de 

susţinere 

Îndosariază raportul de audit intern în dosarul de audit 

Supervizorul Verifică şi semnează varianta finală a raportului de audit intern 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Semnează scrisoarea de difuzare a raportului de audit intern şi o transmite 

conducătorului unităţii auditate 

 

Conducătorul 

unităţii auditate 

Analizează şi avizează raportul de audit intern 

 

Scopul reuniunii de conciliere este acceptarea constatărilor şi recomandărilor, formulate de 

către auditor şi precizarea calendarului de implementare a recomandărilor. Ulterior, unitatea 

auditată îşi va exprima punctul de vedere în privinţa acceptării recomandărilor formulate de 

auditorul intern. 
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Varianta finală a raportul de audit intern este difuzată persoanelor responsabile de 

guvernanța unităţii auditate împreună cu o scrisoare de însoţire. În scrisoare se va atrage atenţia 

că la elaborarea variantei finale s-a ţinut cont de toate modificările aprobate de către cei auditaţi 

pentru finalizarea redactării raportului de audit intern.  

 

4.3. Urmărirea implementării recomandărilor de audit 

Activitatea de audit are ca scop să aducă valoare adăugată entităţii, de aceea nu se va limita 

doar la raportarea constatărilor şi formularea recomandărilor dar va urmări în continuare 

implementarea lor în mod corespunzător. Practica general-acceptată propune auditorilor intern să 

se conducă în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor de următoarele cerinţe 

(tab.4.8.): 

Tabelul 4.8. 

Cerinţe privind monitorizarea implementării  

recomandărilor de audit 

Cerinţe Activităţi de monitorizare 

Crearea unui sistem de 

monitorizare 

Instituirea unui sistem care să permită monitorizarea acţiunilor 

întreprinse ca urmare a rezultatelor comunicate managerului 

Implementarea 

procesului de  

urmărire 

Stabilirea unui proces de urmărire pentru a monitoriza şi asigura că 

acţiunile de implementare a recomandărilor sunt eficace şi realizate 

integral 

Urmărirea evoluţiei 

implementării 

recomandărilor 

Monitorizarea acţiunilor întreprinse de unitatea auditată ca urmare a 

rezultatelor misiunilor de audit 

 

Conducătorul unităţii de audit intern instituie un sistem eficace în vederea urmăririi 

constatărilor şi implementării recomandărilor de audit. Modul în care acestea vor fi urmărite 

depinde de importanţa acestora.  

Pentru constatările de importanţă majoră şi medie, precum şi pentru acţiunile efectuate în 

baza recomandărilor cu prioritate înaltă şi medie este necesară urmărirea la nivelul corespunzător 

de către auditorii interni. Iar pentru deciziile finale luate în legătură cu constatările de importanţă 

minoră şi implementarea recomandărilor cu prioritate redusă, monitorizarea poate fi efectuată 

doar în baza răspunsurilor conducerii unităţii auditate. În cazul acestora din urmă, se consideră 

că nu este necesar ca auditorii interni să urmărească modul de soluţionare a constatărilor şi de 

implementare a recomandărilor din categoria dată. 
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De importanţă majoră sunt considerate constatările cu cel mai mare impact asupra 

posibilităţii de realizare a obiectivelor entităţii şi respectării regulamentelor şi a prevederilor 

legale. În ceea ce priveşte recomandările, acestea se consideră de importanţă majoră în cazul în 

care vor asigura gestionarea la un nivel corespunzător domeniile supuse celor mai mari riscuri. 

Astfel de recomandări dacă oferă soluţii la un cost rezonabil se consideră că aduc entităţii cea 

mai mare valoare adăugată. 

Conducătorul unităţii de audit intern trebuie să înregistreze separat şi să raporteze 

conducerii superioare a entităţii: 

 constatările cu impact major asupra posibilităţii de realizare a obiectivelor entităţii; 

 recomandările cu cea mai înaltă valoare adăugată şi care oferă soluţii la cost rezonabil. 

Penru a se asigura că conducerea superioară va reacţiona în mod adecvat, la raportare este 

necesar să se accentueze legătura între constatări şi recomandări. 

Conducătorul unităţii de audit intern stabileşte un proces de urmărire pentru a monitoriza şi 

asigura că acţiunile de implementare a recomandărilor sunt eficace şi realizate integral. Acest 

proces asigură monitorizarea modului de soluţionare a principalelor constatări şi implementarea 

recomandărilor cu cea mai înaltă valoare adăugată. Procesul de urmărire a recomandărilor constă 

din trei etape: 

I. Stabilirea auditorului responsabil de urmărirea recomandărilor; 

II. Monitorizarea acţiunilor de implementare a recomandărilor; 

III. Raportarea progreselor înregistrate la implementarea recomandărilor. 

Stabilirea auditorului responsabil de urmărirea recomandărilor se efectuează de 

conducătorul unităţii de audit intern, care va ţine cont de interesele personale faţă de unitatea 

auditată şi cunoştinţele auditorului cu privire la domeniul supravegheat. Numirea se efectuează 

prin ordinul conducătorului unităţii de audit însoţit de declaraţia de interese. În ordin se 

precizează perioada de supraveghere, numărul raportului de audit a căror recomandări urmează a 

fi urmărite. La ordin se anexează planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor.  

Monitorizarea acţiunilor de implementare a recomandărilor prevede ca auditorul intern, 

responsabil de urmărire, va studia recomandările descrise în raportul de audit intern şi în planul 

de acţiuni de implementare a recomandărilor. În baza informaţiei din aceste documente auditorul 

intern trebuie să examineze minuţios acţiunile realizate de colaboratorii unităţii auditate în 

scopul implementării recomandărilor de audit. Auditorul va determina data de implementare a 

recomandărilor şi nivelul de implementare în procesul de urmărire, totodată va preciza atît data 

de implementare, cît şi data planificată conform informaţiei din planul de acţiuni pentru 

implementarea recomandărilor. 
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Raportarea progreselor înregistrate la implementarea recomandărilor constă în raportarea 

situaţiei actuale comparativ cu cea constatată la audit. Raportarea este efectuată de însăşi unitatea 

auditată şi verificată de către auditorul intern responsabil de urmărire. Unitatea auditată 

raportează la termenele stabilite stadiul de implementare a recomandărilor de audit.  

Auditorul intern examinează informaţia din notă deplasîndu-se la faţa locului pentru a se 

convinge de nivelul realizării fiecărei acţiuni de implementare a recomandărilor. Această 

informaţie este documentată în Fişa de urmărire a recomandărilor. Fişa în cauză prevede 

aprecierea nivelului de realizare a fiecărei acţiuni de implementare a recomandării conform celor 

trei calificative (implementat, parţial implementat, neimplementat), precum şi data implementării 

acţiunii, totodată indicîndu-se prin bară pentru comparaţie şi data planificată conform planului de 

acţiuni pentru implementarea recomandărilor. 

Principalele acţiuni de urmărire sunt în funcţie de prioritatea constatărilor şi 

recomandărilor (tab.4.9.): 

Tabelul 4.9. 

Acţiuni de urmărire a implementării recomandărilor 

Acţiuni de urmărire 
Prioritatea constatărilor şi recomandărilor 

înaltă medie redusă 

Informarea verbală √ √ √ 

Chestionarea √ √ - 

Verificarea ulterioară √ - - 

 

Informarea verbală este cea mai simplă modalitate de urmărire a progreselor înregistrate 

la implementarea recomandărilor. Cu toate că această modalitate se efectuează rapid, contactarea 

în acest mod nu oferă probe suficiente pentru a întreprinde acţiuni în privinţa constatărilor 

identificate. Informaţiile verbale sunt solicitate de şeful echipei misiunii de audit intern sau de 

către alt auditor intern care este la curent cu problemele constatate.  

Chestionarea presupune forma scrisă de contactare cu cei auditaţi utilizîndu-se un 

formular pentru a obţine o confirmare că au fost efectuate acţiunile corespunzătoare pentru 

implementarea recomandărilor. Această modalitate de primire a unui răspuns în scris oferă probe 

de calitate mai bună comparativ cu informarea verbală, însă sunt considerate mai puţin credibile 

întrucît chestionarea nu presupune o verificare independentă din partea auditorului. 

La practicarea chestionării se aplică următoarele documente: 

 lista de verificare; 

 raportul privind acţiunile realizate; 

 formular special. 
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 Lista de verificare conţine întrebări adresate conducerii sectorului sau compartimentului 

auditat, răspunsurile cărora sunt folosite pentru a prezenta raportul de audit conducătorului 

unităţii de audit intern. 

Raportul privind acţiunile realizate se întocmeşte de către conducerea unităţii auditate prin 

intermediul căruia se informează despre acţiunile realizate pentru a implementa recomandările şi 

a soluţiona constatările. Spre deosebire de lista de verificare, formatul textului răspunsurilor  

raportului în cauză este la discreţia conducerii struturii auditate. Răspunsurile din acest raport 

trebuie să se refere la acţiunile realizate de către cei auditaţi pentru a implementa recomandările 

şi a soluţiona constatările identificate la audit. 

Formularul special se aplică în cazul dacă conducerea unităţii auditate îşi va înscrie 

răspunsurile privind acţiunile efectuate pentru implementarea recomandărilor, precum şi 

dificultăţile apărute în documentul de înregistrare a procesului de implementare. 

Verificarea ulterioară este aplicată pentru constatările şi recomndările cu prioritate înaltă 

şi medie. În acest caz auditorul efectuează o vizită scurtă la unitatea auditată astfel creîndu-se 

posibilitatea de a efectua o interacţiune mai directă între auditor şi cei auditaţi pentru a se colecta 

probe mai temeinice care să confirme că au fost înfăptuite acţiuni concrete pentru soluţionarea 

problemelor. 

Din aceste considerente, astfel de verificare se realizează în cadrul unei misiuni de audit de 

scurtă durată, care poate fi efectuată în cîteva ore. Scopul unei misiuni de acest gen este de a 

obţine probe nemijlocit la faţa locului privind soluţionarea constatărilor de audit şi 

implementarea recomandărilor. 

În cazul constatărilor şi recomandărilor cu prioritate înaltă şi medie se practică atît 

chestionarea cît şi verificarea ulterioară. Această abordare permite colectarea probelor de audit 

suplimentare privind implementarea recomandărilor pentru a asigura credibilitatea soluţionării 

problemelor constate la audit.  

Verificarea ulterioară se bazează pe următoarele lucrări: 

- examinarea răspunsurilor obţinute la chestionare; 

- identificarea probelor ce justifică obţinerea rezultatelor preconizate; 

- efectuarea testelor la faţa locului, inclusiv intervievarea personalului; 

- verificarea noilor proceduri de control intern implementate pentru soluţionarea 

problemelor constate; 

- examinarea modificărilor efectuate în instrucţiunile privind divizarea sarcinilor de 

serviciu; 

- studierea informaţiei cu privire la  actualizările recente în fişele de post. 
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Verificarea ulterioară se finalizează cu întocmirea unui raport succint privind urmărirea 

implementării recomandărilor de audit. Raportul se întocmeşte de către conducătorul unităţii de 

audit intern în care se prezintă informaţii privind urmărirea implementării recomandărilor de 

audit şi acţiunile efectuate de către conducerea unităţii auditate pentru a soluţiona problemele 

precizate în raportul de audit iniţial (tab.4.10). 

 Tabelul 4.10. 

Raportul verificării ulterioare 

Nr. 

ord. 
Elementele raportului Cerinţe faţă de conţinut 

1. Referinţe la raportul de audit 

iniţial 

Prezentarea succintă a constatărilor şi 

recomandărilor de audit 

2. Acţiunile efectuate de cei auditaţi Rezumatul acţiunilor realizate pentru soluţionarea 

constatărilor şi implementarea recomandărilor 

3. Situaţia actuală îmbunătăţită  Evaluări privnd soluţionarea constatărilor şi 

implementarea recomandărilor 

4. Chestiuni nesoluţionate Opinia auditorului privind relevanţa constatărilor şi 

recomandărilor iniţiale 

5. Noi propuneri ale auditorului Sugestia auditorului intern de a fi ajustate 

recomandările iniţiale  

6. Planul actualizat de implementare Varianta revizuită a planului de acţiuni pentru 

implementarea recomandărilor 

7. Concluzia generală Impactul situaţiei curente asupra nivelului de 

expunere la riscuri 

 

Versiunea preliminară a raportului în cauză se va transmite unităţii auditate pentru 

comentarii, iar varianta finală se prezintă tuturor persoanelor care au primit raportul de audit 

iniţial. Această practică oferă posibilitatea ca auditorii să se încredinţeze de calitatea şi relevanţa 

recomandărilor sugerate de ei şi totodată să obţină un răspuns din partea conducerii unităţii 

auditate cu privire la valoarea adăugată aşteptată. 

Constatările şi recomandările cu prioritate înaltă, de regulă reprezintă obiectul unei 

verificări ulterioare. Iar dacă conducătorul unităţii de audit intern decide că este de importanţă 

substanţială realizarea repetată a unui audit în viitorul apropiat, în acest caz, verificarea ulterioară 

se va transforma într-o misiune repetată de audit intern. Obiectivul de bază al auditului repetat 

este de a revizui modul în care cei auditaţi au implementat recomandările din raportul de audit 

intern. 
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De asemenea, la etapa de urmărire a implementării recomandărilor misiunilor de audit 

intern sunt realizate următoarele activităţi: 

- raportarea recomandărilor de importanţă substanţială către conducerea superioară; 

- înregistrarea evoluţiei  riscurilor la care este expusă entitatea; 

- revizuirea planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern. 

Conform bunelor practici în acest domeniu, auditorulul intern coordonează cu conducerea 

entităţii modalităţile de raportare privind activităţile de urmărire a fiecărei misiuni de audit intern 

prin intermediul unei raportări periodice sau anuale către consiliul de conducere. Auditorul intern 

urmăreşte implementarea întocmai a recomandărilor în termenele stabilite, de asemenea, verifică 

dacă conducerea entităţii a evaluat riscul de neaplicare a acestora.  

Riscurile entităţii sunt permanent în vizorul conducătorului unităţii de audit intern, care are 

responsabilitatea directă de a monitoriza activităţile de atenuare a acestora şi de a oferi informaţii 

despre orice modificare în expunerea entităţii la riscuri. Informaţia este oferită persoanelor 

responsabile de monitorizarea riscurilor şi se aplică la revizuirea planului strategic şi planului 

anual al activităţii de audit intern. La efectuarea revizuirii se ţine cont de progresele obţinute în 

procesul implementării recomandărilor de audit. 

 

 

Întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor: 

1. Ce etape se parcurg la întocmirea proiectului raportului misiunii de audit intern? 

2. Explicaţi cerinţele de formulare a constatărilor şi recomandărilor de audit. 

3. Comentaţi procedura privind elaborarea proiectului raportului misiunii de audit intern. 

4. Care sunt elementele constatării revizuite de către supervizor? 

5. Dezvăluiţi metodologia de revizuire a recomandărilor de audit. 

6. Ce rol are procedura de revizuire a proiectului raportului misiunii de audit intern? 

7. Descrieţi activităţile de finisare a raportului misiunii de audit intern. 

8. Comentaţi structura şi conţinutul raportului de audit intern. 

9. Argumentaţi rolul procedurei de finalizare a raportului de audit intern. 

10. Care sunt principalele cerinţe cu privire la monitorizarea implementării recomandărilor de 

audit? 

11. Explicaţi cum va proceda auditorul la realizarea acţiunilor de urmărire a constatărilor şi 

recomandărilor de audit. 

12. Ce tehnici va aplica auditorul intern în procesul de urmărire a implementării 

recomandărilor de audit? 
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Capitolul V. SUPRAVEGHEREA ŞI EVALUARA AUDITULUI INTERN 

5.1.     Supervizarea lucrărilor misiunii de audit intern 

5.2.     Evaluarea internă şi externă a activităţii unităţii de audit intern 

 

5.1. Supervizarea lucrărilor misiunii de audit intern 

Calitatea lucrărilor misiunii de audit intern este permanent supravegheată de conducătorul 

compartimentului de audit intern. Dacă conducătorul este implicat în realizarea misiunii, atunci 

această funcţie este atribuită unui auditor intern mai experimentat desemnat de conducătorul 

unităţii, iar în lipsa acestuia este antrenat un expert din exterior. 

Supravegherea procesului de realizare a misiunii reprezintă activităţile de îndrumare, 

consiliere, monitorizare şi verificare a lucrărilor efectuate de membrii echipei misiunii de audit. 

Activitatea de îndrumare realizată de supervizor este de a oferi instrucţiuni necesare sau 

adecvate derulării misiunii de audit intern. Consilierea supervizorului constă în acordarea 

consultaţiilor membrilor echipei misiunii de audit intern, iar activitatea supervizorului de 

monitorizare rezultă în urmărirea executării corecte a programului misiunii şi a existenţei 

elementelor probante. 

Supervizorul se regăseşte şi în activitatea de verificare a documentelor ca dovadă fiind 

semnate de acesta, cum ar fi: programul misiunii de audit, fişa de identificare şi analiză a 

recomandărilor, planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor, raportul de audit intern. 

De exemplu, la verificarea programului misiunii de audit sunt examinate urmăzoarele cerinţe: 

Supervizarea are ca scop principal de a da asigurări că obiectivele misiunii de audit intern 

au fost realizate calitativ şi au fost executate în termen. În acest scop se aplică procedura de 

supervizare. Procedura prevede elaborarea listei de supervizare a documentelor. Conform acestei 

proceduri, supervizorul examinează fiecare document de lucru şi propune auditorului intern 

modificări de îmbunătăţire a conţinutului documentului de lucru.  

De exemplu, la verificarea declaraţiei de interese supervizorul va discuta cu auditorul 

intern, care a emis acest document, referitor la existenţa sau lipsa de incompatibilitate. Dacă 

supervizorul va fi de acord cu conţinutul documentului în cauză, declaraţia va fi avizată de 

acesta. În scopul ţinerii evidenţei documentelor avizate şi a răspunsurilor auditorilor interni 

referitor la propunerile supervizorului de a îmbunătăţi conţinutul documentelor verificate se fac 

notiţele respective în lista de supervizare a documentelor.  

Ţinînd cont de aceste cerinţe, lista în cauză trebuie să conţină notiţele supervizorului 

referitor la fiecare lucrare exercitată de membrii echipei misiunii de audit intern. Astfel pentru 

fiecare lucrare de audit verificată de supervizor în listă se va concretiza documentul avizat, 
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propunerea supervizorului ca urmare a revizuirii documentului, răspunsul auditorului şi acordul 

sau dezacordul supervizorului. 

În continuare este prezentat ca model un exemplu de formular a listei în cauză (tab.5.1.): 

Tabelul 5.1. 

Lista de supervizare a documentelor 

Lucrarea  Propunerea 

supervizorului 

Răspunsul  

auditorilor 

Revizuirea  

răspunsurilor 

Analiza 

organigramei 

Constatările efectuate 

nu sunt însoţite de 

documente justificative, 

respectiv organigrama 

La dosarul de audit se 

va ataşa o copie a 

organigramei 

De acord. 

 

În procesul de supervizare se verifică regulile de constituire a documentaţiei de audit. 

Constituirea documentelor reprezintă perfectarea documentară propriu-zisă a oricărei lucrări de 

audit la fiecare etapă de exercitare a auditului intern. Supervizorul examinează dacă lucrările de 

audit sunt perfectate documentar în baza formularelor elaborate de unitatea de audit intern pentru 

fiecare tip de activitate.  

Este de menţionat că elaborarea unor formulare se bazează pe formularele-model prevăzute 

de normele metodologice de implementare a standardelor  de audit intern. De exemplu, normele 

în cauză recomandă utilizarea modelului ordinului cu privire la efectuarea misiunii de audit 

intern, programului de lucru al unei misiuni de audit, teste şi chestionare. 

Pentru a justifica constatările de audit prezentate supervizorului, auditorii interni 

efectuează copii, solicită extrase, întocmesc tabele şi recalculări care sunt documentate atît pe 

suport de hîrtie, cît şi în format electronic. Aceste informaţii sunt perfectate documentar şi sunt 

anexate la formularele de lucru eliberate fiecărui auditor pentru realizarea activităţilor de audit 

prevăzute de programul misiunii de audit intern. 

Procedura de supervizare se aplică şi la documentarea informaţiei obţinută în mod verbal 

prin intermediul întîlnirilor, interviurilor, inclusiv şi a conversaţiilor telefonice. Pentru întîlnirile 

oficiale se practică documentarea sub formă de procese-verbale, în care se dezvăluie informaţia 

despre scopul, subiectele discutate şi concluziile întîlnirii. Totodată, supervizorul va cerceta 

posibilitatea documentării probelor obţinute în formă verbală nemijlocit după finalizarea 

discuţiilor. 

De exemplu, la supervizarea planului anual de audit intern au fost constatate divergenţe 

privind stabilirea activităţilor auditabile. Supervizorul a constatat că doar pentru cîteva activităţi 

au fost precizate operaţiunile auditabile. Totodată s-a atras atenţia la faptul că trebuie aplică o 
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metodologie unică de a preciza activităţile şi operaţiunile auditabile şi ierarhizarea acestora în 

funcţie de riscurile aferente. Pentru evitarea pe viitor a unor asemenea neclarităţi, conducătorul 

unităţii de audit a elaborat procedura internă privind stabilirea (precizarea şi ierarhizarea) 

obiectelor auditabile. 

În acest caz, supervizorul se va încredinţa dacă activităţile auditabile au fost identificate pe 

baza rezultatelor analizei riscurilor (nereguli, deficienţe, abateri, disfuncţionalităţi). Analiza 

trebuie să ţină cont de cadrul normativ şi regulamentele interne, organigramele privind 

repartizarea funcţiilor şi responsabilităţilor între angajaţi, deciziile de organizare a activităţilor 

din cadrul entităţii.  

La planificarea auditului activităţii financiar-contabilă supervizorul examinează includerea 

următoarelor obiecte auditabile: elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; estimarea 

fluxurilor de trezorerie; evidenţa decontărilor cu furnizorii şi cumpărătorii; evidenţa decontărilor 

cu personalul şi bugetul, inventarierea patrimoniului, întocmirea registrelor contabile şi a cărţii 

mari, raportarea financiară şi fiscală. 

De asemenea, supervizorul v-a examina dacă obiectele auditabile sunt ierarhizate în funcţie 

de nivelul riscului. În acest scop se va preciza riscurile fiecărui obiect auditabil. De exemplu, la 

inventarierea patrimoniului pot exista următoarele riscuri: nu toţi debitorii sunt contactaţi pentru 

a confirma datoriile cu termen de scadenţă expirat (A), datele din listele de inventariere sunt 

preluate din contabilitate fără ca membrii comisiei de inventariere să examineze la faţa locului 

existenţa şi starea bunurilor (B), lipsa unei evidenţe a bunurilor pe fiecare persoană material-

responsabilă (C). Pe baza acestor riscuri, supervizorul apreciază impactul riscului asupra 

respectării cadrului normativ şi regulamentelor interne de activitate ale entităţii. Nivelul riscului 

se calculează în baza anumitor factori conform metodologiei prezentate ca model în tabelul de 

mai jos. 

Tabelul  5.2. 

Aprecierea riscului cu privire la inventarierea patrimoniului 

Factorii Riscuri 

A B C 

1. Atitudinea conducerii, 40% 8 12 1 

2. Programe aplicative contabile imperfecte, 35% 14 3 7 

3. Insuficienţă de timp, 25% 5 2 3 

Total, 55% 27 17 11 
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Prin urmare, riscul legat de inventarierea necorespunzătoare a patrimoniului constituie 55%. 

Dacă riscurile celorlalte obiecte auditabile vor fi mai mici, atunci supervizorul va solicita ca 

acestei activităţi să-i fie acordată o atenţie mai sporită. 

Supervizorul examinează documentele perfectate la iniţierea misiunii de audit intern şi 

întocmeşte lista de supervizare a documentelor pe baza informaţiei din celulele de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Supervizarea documentelor de iniţiere a misiunii de audit intern 

 

La supervizarea fişei centralizatoare a obiectelor auditabile pot apărea divergenţe privind 

precizarea obiectelor auditabile. De exemplu, pentru a-şi argumenta obiecţiile supervizorul poate 

afirma că în procesul exercitării misiunii de audit nu sunt auditate toate activităţile sau 

operaţiunile aferente domeniului planificat pentru audit. În teren necesită a fi auditate doar 

obiectele care sunt supuse riscurilor avansate. Este de menţionat că riscul constituie orice 

situaţie, acţiune sau eveniment cu influenţă nefavorabilă asupra capacităţii entităţii de a-şi realiza 

obiectivele. 

Documentele 

supervizate 

Posibile menţiuni şi propuneri ale 

supervizorului 

Comentariile autorului 

documentului supervizat 

Ordinul privind 

efectuarea 

misiunii de audit  

Este necesar de revăzut: perioada de 

exercitare a misiunii de audit intern; 

scopul misiunii de audit intern; do-

meniile auditabile; membrii echipei 

misiunii de audit intern 

Misiunea a fost coordonată cu 

conducătorul entităţii şi cu persoana 

responsabilă de compartimentul 

auditabil 

Declaraţiile de 

interese 

Aceste documente trebuie să asigure 

neimplicarea auditorilor în activi-

tăţile auditabile şi nu este în relaţie 

personală cu persoanele responsa-

bile de activităţile auditabile 

S-a verificat incompatibilităţile 

personale ale auditorilor, care vor 

participa la lucrările de realizare a 

misiunii de audit intern 

Programul de 

lucru al misiunii 

de audit intern 

Activităţile din programă trebuie să 

fie clasificate nu doar pe etape şi 

obiecte ale misiunii de audit dar şi 

pe fiecare persoană implicată, de 

precizat locul petrecerii auditului 

Se va revizui următoarea informaţie: 

entitatea în cadrul căreia este 

realizată misiunea; domeniul  şi 

perioada auditată; durata în ore a 

fiecărei activităţi a misiunii 

Lista centraliza-

toare a obiectelor 

auditabile 

Este necesar să se atragă atenţia la 

riscurile:legate de documentarea in-

suficientă a operaţiunii; arhivarea 

necorespunzătoare a documentelor; 

necunoaşterea legislaţiei 

Obiectele supuse riscurilor avansate 

au fost discutate cu conducerea şi cu 

persoanele responsabile 

Notificarea 

privind 

declanşarea 

misiunii 

Documentul nu se acceptă fiindcă 

lipsesc următoarele precizări: scopul 

misiunii; perioada exercitării 

auditului,; obiectivele misiunii; 

intervenţiille ulterioare 

Structura care urmează a fi auditată 

a fost înştiinţată cu o lună înainte de 

data prevăzută în planul anual de 

audit intern 
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Deoarece auditarea obiectului constă în studierea realităţii practice de realizare a activităţii 

sau operaţiunii şi compararea cu cerinţele cadrului normativ, pentru identificarea riscurilor la 

această etapă este necesară de studiat următoarea informaţie: actele normative şi legislative 

aferente domeniului auditat; documentaţia de constituire a entităţii şi informaţia despre atribuţiile 

personalului de conducere, responsabilităţile şi funcţiile angajaţilor conform prevederilor 

organigramei; dosarele auditelor anterioare.  

Ţinînd cont de această afirmaţie, conducătorul misiunii de audit revizuie varianta finală a 

fişei centralizatoare a obiectelor auditabile pentru activitatea de conducere. În urma revizuirii, 

fişa poate fi completată cu următoarele obiecte auditabile: definirea atribuţiilor şi responsabi-

lităţilor; reglementarea raporturilor de serviciu dintre compartimente; stabilirea condiţiilor de 

ocupare a postului; organizarea recrutării şi selecţiei de personal; controlul sistemelor 

informaţionale de management; organizarea activităţii de conducere. 

 

5.2. Evaluarea internă şi externă a activităţii unităţii de audit intern 

Evaluarea misiunii de audit constă în efectuarea de controale a calităţii lucrărilor 

exercitate de membrii echipei misiunii intern. Controalele în cauză realizate de însăşi 

conducătorul unităţii de audit intern alcătuiesc şi definesc evaluarea internă. Iar cele realizate de 

către autorităţile ierarhic superioare sunt numite evaluări externe. 

În cadrul evaluării interne cît şi externe se examinează respectarea normelor de audit intern 

şi a procedurilor de asigurare a calităţii lucrărilor de audit intern, inclusiv şi cele cu privire la 

întocmirea raportului de audit intern. 

Evaluările au ca scop de a depista deficienţele legate de derularea misiunii de audit în baza 

căror vor fi formulate recomandări de a îmbunătăţi viitoarele misiuni. De asemenea, scopul 

urmărit este de a asigura perfecţionarea profesională a auditorilor interni. 

Evaluarea internă comparativ cu cea externă se realizează după fiecare misiune de audit 

intern. La finisarea fiecărei misiuni se perfectează documentul numit „Fişa de evaluare a misiunii 

de audit intern”. Fişa este completată de conducătorul unităţii de audit intern. În fişă se apreciază 

fiecare etapă de exercitare a misiunii de audit intern conform următoarelor calificative: foarte 

bine, bine, satisfăcător, slab şi nesatisfăcător. 

În continuare sunt enumerate cîteva criterii de evaluare internă a misiunii de audit intern: 

 programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în 

cadrul bugetului de timp alocat; 

 a existat o bună comunicare între auditori şi conducerea unităţii auditate; 

 misiunile sunt realizate în conformitate cu procedurile de audit prestabilite; 
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 auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările cînd au fost 

identificate problemele. 

De asemenea, evaluatorul apreciază calitatea lucrărilor de audit, respectarea normelor 

metodologice de exercitare a auditului şi dacă misiunea a fost realizată în conformitate cu 

programul şi prevederile planului anual al activităţii de audit. Evaluarea calităţii lucrărilor de 

audit pe fiecare misiune se realizează în următoarea consecutivitate (fig.5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Evaluarea calităţii lucrărilor misiuniilor de audit intern 

 

În procesul evaluării misiunilor de audit intern se examinează modul de îndosariere a 

documentelor obţinute şi întocmite la exercitarea lucrărilor de audit. Îndosarierea include 

sistematizarea documentelor pe fiecare misiune şi etapă de realizare a ei. Evaluatorul verifică 

dacă documentaţia de audit se păstrează în dosare, dacă se practică întocmirea dosarului pentru 

fiecare misiune de audit, iar în cadrul acesteia pe fiecare etapă de exercitare. De exemplu, 

Opinia auditorului se 

bazează pe dovezi 

suficiente şi adecvate 

Se examinează natura dovezilor obţinute: 

financiară, contabilă, juridică, tehnică 

Menţiunile evaluatorului: auditorul intern trebuie să lucreze 

cu dovezi de orice natură, să obţină informaţii pe baza 

interviurilor, afirmaţiilor, confirmărilor şi declaraţiilor 

NU 

Testele de obţinere a 

dovezilor sunt supervi- 

zate ăn modul stabilit 

Se solicită explicaţii de la conducătorul 

unităţii de audit intern 

Menţiunile evaluatorului: testele urmează a fi verificate şi 

aprobate de supervizor, evidenţea acestei proceduri în lista 

de supervizare a documentaţiei de audit 

NU 

Au fost analizate şi alte 

posibilităţi de a obţine    

probe 

Pentru a formula constatări şi concluzii 

temeinice se investigează diverse surse 

Menţiunile evaluatorului: este necesar să fie acordată atenţie 

actelor normative şi legislative, documentaţiei de constituire, 

organigrama funcţiilor, atribuţiile conducerii 

NU 

DA 

DA 

DA 

Documentaţia este 

îndosariată şi arhivată 

corespunzător 

Se examinează formularele aplicate la 

constatarea şi documentarea dovezilor 

Menţiunile evaluatorului: formularele se vor eticheta şi 

numerota ţinînd cont de codul misiunii de audit şi caracterul 

lucrărilor din cadrul fiecărei etape de exercitare a auditului 

NU 
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primele documente din dosarul unei misiuni de audit intern sunt: dispoziţia de efectuare a 

misiunii de audit intern; declaraţia de interese a fiecărui auditor care realizează misiunea; 

programul misiunii de audit intern etc. 

Totodată, se va ţine cont de codificarea dosarelor prin atribuirea de litere şi cifre pentru 

fiecare misiune de audit intern. De regulă, documentele de lucru sunt codificate în concordanţă 

cu codul dosarului şi respectiv a misiunii de audit în cadrul căreia se perfectează. Este de 

menţionat că dosarul trebuie să conţină şi cuprinsul acestuia. De aceea, evaluatorul va verifica 

dacă fiecare document este înscris în Jurnalul de evidenţă a documentelor de lucru pentru dosarul 

respectiv.  

Activitatea de evaluare externă a activităţii de audit intern public se realizează, de regulă o 

dată la cinci ani. Evaluarea externă se finisează cu formularea măsurilor corective, care urmează 

a fi implementate de unitatea de audit intern. 

De regulă, evaluarea externă are ca punct de plecare examinarea planului strategic al 

unităţii de audit intern, care se elaborează pentru doi sau trei ani de activitate. Evaluatorul 

studiază strategiile entităţii incluse în plan, aşteptările acesteia de la misiunile de audit 

planificate. În procesul evaluării planului strategic se cercetează rolul misiunilor de audit intern 

în realizarea obiectivelor entităţii, se apreciază importanţa recomandărilor misiunilor de 

conseliere cu privire la îmbunătăţirea eficacităţii controlului intern, se studiază obiectivitatea 

opiniei cu privire la eficienţa managementului. Evaluatorul extern apreciază calitatea perfectării 

planului strategic în modul următor (tab.5.3.). 

Tabelul 5.3. 

Evaluarea planului strategic 

Elementele planului strategic Exemple de menţiuni ale evaluatorului 

Obiectivele entităţii şi instrumentele de realizare 

a lor 

Instrumentele sunt parţial concretizate 

Riscurile majore legate de realizarea cu succes a 

obiectivelor entităţii 

Există şi alte riscuri majore neidentificate 

Modalitatea de determinare a obiectelor 

auditabile 

Obiectele auditabile sunt clar definite 

Factorii care pot influenţa negativ activitatea 

entităţii în viitor 

Influenţa factorilor a fost argumentată 

parţial 

Modalitatea evaluării riscurilor Evaluarea a fost justificată integral 

Frecvenţa auditării sistemelor Unele sisteme nu sunt incluse în planul 

anual de audit intern 

Resursele necesare şi disponibile pentru 

realizarea planului strategic multianual de audit 

Resursele nu au fost apreciate la justa lor 

valoare 

Impactul insuficienţei de resurse pentru 

realizarea planului strategic de audit 

Consecinţele sunt estimate doar pentru 

conducerea entităţii dar nu şi pentru 

fondatorii entităţii 

Proiectul planului anual al activităţii de audit Proiectul diferă considerabil de varianta 
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pentru primul an al planului strategic finală 

Calitatea şi eficacitatea resurselor de audit 

disponibile 

Metoda de determinare a eficacităţii a fost 

aplicată corect 

Necesitatea instruirii personalului implicat în 

auditul intern 

Lipseşte argumentarea necesităţii instruirii 

personalului 

Modalitatea de respectare a cadrului normativ şi 

a cerinţelor de raportare  

Modalitatea se bazează pe anumite 

proceduri de raportare 

 

Rezultatele evaluărilor externe sunt perfectate în Fişa de evaluare a activităţii unităţii de 

audit intern. De exemplu, la compartimentul monitorizarea iregularităţilor fişa conţine 

următoarea informaţie (fig.5.3.). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Extras din fişa de evaluare a activităţii unităţii de audit intern 

 

De asemenea, evaluatorul va examina procesul de monitorizare a iregularităţilor. În cazul 

unor neclarităţi va propune elaborarea procedurei corespunzătoare. De exemplu, evaluatorul 

extern şi-a exprimat părerea despre necesitatea unei proceduri clare privind comunicarea 

iregularităţilor constatate la derularea misiunilor de audit intern.  

Ţinînd cont de menţiunile evaluatorului extern, conducătorul unităţii de audit intern a 

elaborat norme metodologice proprii privind monitorizarea iregularităţilor constatate la audit. 

Normele pot prevedea următoarele cerinţe: 

 Dacă auditorii interni ajung la concluzia că s-a constatat o iregularitate sau sunt premise 

de apariţie în mod inevitabil a acesteia, vor solicita de la conducerea entităţii investigarea 

ei; 

 Iregularitatea trebuie să fie documentată şi înregistrată în jurnalul de constatare şi 

raportare; 

 Din momentul constatării, iregularitatea se comunică cel tîrziu a doua zi conducătorului 

unităţii de audit intern, iar în absenţa acestuia nemijlocit conducătorului entităţii; 

 Pentru a fi absolvit de responsabilitate auditorul intern trebuie să solicite de la persoana 

înştiinţată să semneze în jurnalul de constatare şi raportare a iregularităţilor; 

                Aspectele evaluate :                                                          Exemple: 

Natura iregularităţilor constatate la 

exercitarea lucrărilor misiunilor de audit 

intern 

Termenul expirat la licenţe şi brevete;  nerespectarea 

normelor de poluare; implicarea în procese de judecată 

Criteriile de constatare a iregularităţilor sunt 

clar definite 

Sunt premise de apariţie în mod inevitabil a 

problemelor ce afectează continuitatea activităţii 

Iregularităţile sunt documentate în mod 

corespunzător 

Iregularităţile sunt înregistrate în Jurnalul de constatare 

şi raportare a iregularităţilor 
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 Conducătorul unităţii de audit intern în termen de trei zile va solicita de la conducătorul 

entităţii să fie iniţiată procedura de investigare a iregularităţii. 

La completarea fişei de evaluare, pentru compartimentul planificarea anuală a auditului 

intern se aplică următorul model (tab.5.4.): 

Tabelul 5.4. 

Fişa de evaluare a auditului intern 

Lucrările de planificare a misiunilor de 

audit intern 

Nivelul de realizare Conformitatea cu 

normele metodologice 

Alocarea personalului şi altor resurse pentru 

întreaga perioadă de planificare 

Integral / Parţial  Da / Nu 

Selectarea misiunilor de audit din planul 

strategic multianual 

Integral / Parţial  Da / Nu 

Stabilirea numărului de zile pentru fiecare 

misiune de audit 

Integral / Parţial  Da / Nu 

Planificarea pe săptămîni a misiunilor de 

audit intern 

Integral / Parţial  Da / Nu 

Identificarea perioadelor mai favorabile 

pentru realizarea anumitor misiuni de audit 

Integral / Parţial  Da / Nu 

Compararea performanţelor reale cu cele 

planificate ale activităţii de audit intern 

Integral / Parţial  Da / Nu 

 

Evaluatorul discută cu conducătorul unităţii de audit intern pentru a obţine explicaţii referitor 

la respectarea următoarelor condiţii: 

1. Planul auditului intern conţine: scopul acţiunilor de auditare; obiectele auditabile; 

structurile organizatorice la care se desfăşoară acţiunea de auditare; perioada supusă 

auditării; auditorii antrenaţi în acţiunea de auditare; experţii străini care necesită a fi 

implicaţi în audit. 

2.  La elaborarea planului anual de audit intern s-a ţinut cont de: 

a) deficienţele constatate în cadrul auditelor anterioare; 

b) verificările solicitate de unităţile de audit subordonate; 

c) riscurile identificate aferente activităţilor, funcţiilor, operaţiunilor şi structurilor 

entităţii; 

d) tipul misiunii de audit intern pentru fiecare structură a entităţii sau unitate de audit 

subordonată. 

3. La planul anual de audit intern s-a anexat nota explicativă, care justifică misiunile 

selectate şi incluse în plan. Nota în cauză conţine analiza riscurilor identificate la 

această etapă, dezvăluie argumentele selectării misiunilor de consiliere, asistenţă şi 

evaluare. 
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Întrebări pentru recapitularea cunoştinţelor: 

1. Explicaţi rolul supervizării, evaluării interne şi externe la asigurarea calităţii auditului 

intern. 

2. Descrieţi esenţa activităţilor de îndrumare, consiliere, monitorizare şi verificare a 

lucrărilor misiunilor de audit intern. 

3. Comentaţi procedura de supervizare a documentelor. 

4. Ce examinează supervizorul la planificarea auditului activităţii financiar-contabilă? 

5. Cum va proceda supervizorul pentru a revizui riscul legat de inventarierea patrimoniului. 

6. Ce documente examinează supervizorul la etapa iniţierii misiunii de audit intern? 

7. Formulaţi scopul evaluării misiunii de audit intern. 

8. Care este deosebirea dintre evaluarea internă şi cea externă a activităţii de audit intern? 

9. Numiţi criteriile de evaluare internă a misiunilor de audit. 

10. Comentaţi consecutivitatea evaluării calităţii lucrărilor de audit intern. 

11. Formulaţi exemple de activităţi din cadrul evaluării externă a auditului intern. 

12. Descrieţi modul de prezentare a rezultatelor în fişa de evaluare a activităţii unităţii de audit 

intern. 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN   PAI-01 

„EMITEREA ORDINULUI DE SERVICIU” 

 

Scopul urmărit la 

emiterea ordinului 

de serviciu 

De a repartiza……………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………….., 

astfel încât ……………………………………………………………….. 

Ce reprezintă 

ordinul de serviciu 

Ordinul de serviciu reprezintă ………………………………………….., 

……………………………………………………………………………. 

se aprobă de …………………………………………………………….., 

pe baza ……………………………………. 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

 

Executorul 

acţiunii 

Acţiunea 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Repartizează …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Aprobă ordinul de serviciu pe baza ……………………………………… 

Supervizorul Avizează şi propune ……………………………………………………… 

Personalul de 

secretariat 

Alocă un număr ………………………………………………………… 

Asigură copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de 

audit. 

Auditorii Îndosariază ………………………………………………………………... 

 

 

Formular tip: A.OS.01-1 

Entitatea: ______________________ 

Nr.____  din „___”________________201X 

 

ORDIN DE SERVICIU 

 

În conformitate cu prevederile _________________________  şi cu planul de audit intern pentru 

a. ______, se va efectua o misiune de audit intern în cadrul departamentului ________________ 

_________________________ în perioada „____” _____________ 201X - „____” 

_____________ 201X. Scopul misiunii de audit este __________________________________ 

_____________________________________________________, iar obiectivele acesteia sunt 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Menţionăm că se va efectua un audit de _________________________. 

 

Conducătorul Compartimentului de Audit Intern_______________________  
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  PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-02 

„DECLAREA INDEPENDENŢEI” 

Scopul urmărit ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Condiţiile 

declarării 

independenţei 

În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi 

verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat 

acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este necesară, fiind 

furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului compartimentului de audit 

intern 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii, consultanţii ……………………………………………………………………………………………..  

Conducătorul 

Compartimentului de 

Audit Intern 

Verifică declaraţia de independenţă, identifică ………………………………………….. 

şi stabileşte modalitatea în care aceasta poate fi atenuată, aprobă declaraţia de 

independenţă. 

Auditorii Îndosariază declaraţia de independenţă în dosarul permanent secţiunea A. Dacă se iveşte 

un conflict de interese real sau doar perceput a fi conflict de interese în timpul misiunii, 

anunţă imediat ……………………………………………………………… 

 
Formular tip: A.DI.02-1 

Entitatea: ________________ 

Se completează de către auditori, inclusiv consultanti: 

Numele, prenumele _______________________________  

Data: „___” ________________ 201X 

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 

 Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

În legătura cu structura auditat: _______________________________________ Da Nu 

1.Ati avut/aveti vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă 

limiteze exercitarea auditului? 

  

2.Aveţi idei preconcepute care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit?   

3.Ati avut/aveti functii sau ati fost/sinteti implicat(a) in structura auditata?   

4.Ati fost implicat in elaborarea si implementarea controlului structurii auditate?   

5.Sinteti sot/sotie, ruda sau afin cu conducatorul structurii ce va fi auditata?   

6.Aţi aprobat facturi, ordine de plata, şi alte documente pentru structura auditată?   

7.Aţi ţinut anterior contabilitatea la structura auditată?   

8.Dacă în timpul auditului, apare orice incomptibilitate personală, notificaţi de urgenta 

conducătorul compartimentului de audit intern? 

  

Auditor intern ____________________Conducător Compartimentului de Audit Intern______________________ 

 

 

Formular tip: A.DI.02-2 

Entitatea: ________________ 

Se completează de către Conducător Compartimentului de Audit Intern: 

Numele, prenumele _______________________________  

Data: „___” ________________ 201X 

 Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

 

1. Incompatibilităţi personale (a se trece din declaraţia de independenţă): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile?  

Dacă da, explicaţi cum anume: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-03 

„NOTIFICAREA STRUCTURII AUDITATE” 

Scopul urmărit De a informa …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Procedura are 

rolul 

Prin notificarea structurii auditate se asigură ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Întocmesc notificarea structurii auditate cu cel puţin 15 zile înainte de audit. Informaţia 

cerută include cel puţin: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Conducătorul 

Compartimentului de 

Audit Intern 

Verifică şi semnează notificarea structurii auditate 

Auditorii Îndosariază o copie a ………………………. în dosarul permanent secţiunea A. 

Înregistrează notificarea şi o expediază ……………………….. Ulterior, verifică dacă 

structura auditată oferă ………………………………………………………………. 

 

 
Formular tip: A.NDM.03-1 

Entitatea: ________________ 

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA  

MISIUNII AUDIT INTERN 

Stimate(ă)  (se indica persoana care este  responsabilă de conducerea structurii auditate)________________ 

In conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca în perioada „___” _________________ 201X -  

„___” _________________ 201X  sa efectuăm o misiune de audit intern cu tema: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

la (denumirea structurii auditate)  ______________________________________________________ 
În procesul de audit se va examina responsabilitatile asumate de catre structura auditată şi se va determina 

dacă aceasta işi indeplineşte intr-un mod eficient şi efectiv următoarele obligaţii: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere in vederea discutării 

diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………………………………………………………………………..; 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pentru o mai bună înţelegere a activitatii dumneavoastră, vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie urmatoarea 

informaţie (vezi procedura de mai sus, acţiunea auditorilor): _____________________________ 

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Daca aveti unele întrebări privind aceasta acţiune, vă rog să contactaţi (numele auditorului) ________________ 

_____________________________________________. 

 
Cu stimă:                                                                                                       Data: „___” ________________ 201X 

                   ___________________________________ 
            Conducătorul Compartimentului de Audit Intern 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-04 

„COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR” 

Scopul 

urmărit 

De a-l ajuta pe auditor să se familiarizeze cu structura auditată. Identificarea ……………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Evaluarea …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Determinarea ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Procedura are 

rolul 

Colectarea şi prelucrarea informaţiilor presupune: analiza cadrului normativ ce reglementează 

activitatea structurii auditate; analiza activităţilor structurii auditate (organigrama, …………….. 

……………………………………………………………………………………………………...), 

analiza factorilor susceptibili …………………………………………………………………, 

identificarea punctelor cheie ale funcţionării structurii auditate şi ale sistemelor sale de control, 

pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe, rezultatele controalelor …………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul 

acţiunii 

Acţiunea 

Auditorii ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Îndosariază o copie a notificării structurii auditate în dosarul permanent secţiunea A. 

Înregistrează notificarea şi o expediază structurii auditate. Ulterior, verifică dacă structura 

auditată oferă informaţiile cerute. 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Revede chestionarul de colectare a informaţiilor, organizează o şedinţă pentru identificarea 

obiectivelor auditabile si a criteriilor de analiza de risc. 

 
Formular tip: A.CHI.04-1 

Entitatea: ________________ 

CHESTIONARUL DE COLECTARE A INFORMAŢIILOR 

Întrebări Răspunsul structurii auditate 

1.Care este cadrul normativ ce 

reglementeaza structura Dvoastră ? 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
2. Ce posturi există în cadrul structurii 

şi  ce documente se întocmesc de 

fiecare angajat ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
3. Ce rapoarte întocmeşte structura 

auditată ? 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 
Daca doriţi careva comentarii la întrebări din acest chestionar, vă rog să contactaţi (numele auditorului intern)  

 

_______________________________________________________ . 

                                                                                                                          Data: „___” ________________ 201X 

                   ___________________________________ 
             Conducătorul Compartimentului de Audit Intern 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-05 

„ANALIZA RISCURILOR” 

Scopul urmărit Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit intern, care urmăreşte: 

identificarea pericolelor din structura auditată; dacă controalele interne sau procedurile 

structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele; evaluarea controlului intern 

al structurii auditate 

Procedura are 

rolul 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Pregătesc lista ………………………………………………………… pe baza 

rezultatelor  analizei ameninţările (riscurile) asociate acestor procese, stabilesc ponderea 

fiecărui ……………………………………………………..., determină 

…………………………………………………………………………………; stabilesc 

punctajul total al …………………………………………………………. Ierarhizează 

………………………………………………. ce urmează a fi auditate, respectiv 

elaborează tabelul ……………………………………………………... 

Îndosariază ………………………………………………………………………………... 

în dosarul permanent, secţiunea … 

Supervizor Supervizează………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

Organizează o şedinţă pentru reevaluarea obiectelor de auditat, a domeniului şi a 

metodologiei, după caz. 

 

 
Formular tip: A.LC.05-1 

Entitatea: ________________ 

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE 

Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit de ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

Aprobat de ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

Procesele supuse auditului 

intern 
Riscurile semnificative Factorii de risc Scorul factorilor de risc 

    

   

   

             

Total  

    

   

   

   

Total  

    

   

   

   

Total  
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Formular tip: A.PTS.05-2 

Entitatea: ________________ 

 

Tabelul „PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE” 

 

Misiunea de audit intern: _______________________________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

 
Controlul intern este 

slab satisfăcător bun 

1. Conformitatea cu constatările auditelor anterioare  
atitudine 

necooperantă şi 

nepăsătoare 

  

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

   

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

   

 

 

Procesele supuse auditului 

intern 

Scorul 

factorilor 

de risc 

Controlul 

intern este 
Fiindcă 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-06 

„ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN” 

Scopul procedurii ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 
Conţinutul 

programului 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 
ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorul Pregăteşte programul misiunii de audit intern şi îl îndosariază în dosarul permanent 

Pe parcursul derulării misiunii completează Programul de audit cu datele necesare, astfel 

încât la finalizarea misiunii de audit aceste documente să conţină toate informaţiile 

prevăzute. 

Pregateşte o notă explicativă în baza chestionarului de colectare a informaţiilor, listei 

centralizatoare a obiectelor auditabile, tabelului „puncte tari şi puncte slabe” 

Supervizorul Organizează o şedinţă cu auditorii, revizuieşte programul de audit şi discută cu auditorii 

Conducătorul Compar-

timentului de Audit  

Organizeaza şedinta de analiza, verifica / aprobă nota si documentele în baza cărora a 

fost întocmită, analizeaza si modifica, dupa caz documentele prezentate 

 

Formular tip: A.PMAI.06-1 

Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit de ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat de ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat de ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT INTERN 

Etapă Activitate 
Formulare 

aplicate 
Data 

Persoanele 

implicate 

Locul 

desfăşurării 

In
iţ

ie
re

a 
m

is
iu

n
ii

 

Emiterea ordinului de serviciu A.OS.01-1    
     
     
     
     
     
     
     

In
te

rv
en

ţi
a 

la
 

fa
ţa

 l
o

cu
lu

i      
     
     
     

C
o

m
u

n
ic

ar
ea

 r
ez

u
lt

at
el

o
r      

     
     
     
     
     
     

M
o

n
it

o
-

ri
za

re
a 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-07 

„ŞEDINŢA DE DESCHIDERE” 

Scopul Să efectueze o şedinţă de deschidere cu reprezentanţii structurii auditate pentru a discuta 

scopul auditului, obiectivele urmărite şi modalitatile de lucru privind auditul 

Rolul şedinţei Şedinta de deschidere serveşte ca intilnire de inceput a misiunii de audit în cadrul căreia se 

acceptă calendarul întâlnirilor, se prezintă carta şi auditorii care vor participa la audit, se 

stabilesc termenii de raportare a verificărilor, se examinează condiţiile materiale necesare 

derulării misiunii 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Contactează structura auditata pentru a stabili data întîlnirii 

Întocmesc Minuta şedinţei de deschidere pentru a prezenta în detaliu dezbaterile din 

cadrul şedinţei de deschidere 

Conducătorul 

Compartimentului de 

Audit Intern,  supervi-

zorul, reprezentanţii 

structurii auditate 

Participă la şedinţa de deschidere 

Supervizorul Supervizează Minuta şedinţei de deschidere 

 

 
Formular tip: A.MŞD.07-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

Intocmit de ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat de ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE 

Lista participanţilor 

Numele Funcţia Direcţia Nr. telefon 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Stenograma şedinţei de deschidere (vezi procedura) 

1.  

 

 

2.  

 

 

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN     PAI-08 

„CONFIRMAREA ARIEI ŞI OBIECTIVELOR AUDITULUI” 

Scopul  Obţinerea unei confirmări din partea managementului structurii auditate prin care se atestă că 

a înţeles pe deplin care este aria de cuprindere a misiunii de audit intern şi obiectivele 

acesteia 

Întocmirea şi 

confirmarea 

Memorandumului 

Auditorul întocmeşte Memorandumul de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului, care se 

semnează de director/supervizor şi se transmite structurii auditate. Acest Memorandum se 

întocmeşte după ce a avut loc şedinţa de deschidere pentru a se obţine confirmarea din partea 

managementului structurii auditate că acesta a înţeles care este aria de cuprindere a misiunii 

de audit intern şi obiectivele auditului. 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Pregăteşte Memorandumul de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului 

Transmite Memorandumul la structura auditată 

Îndosariază Memorandumul în dosarul de audit intern 

Conducătorul 

Compartimentului de 

Audit Intern 

Analizează şi semnează Memorandumul de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului. 

 

Supervizorul Supervizează Memorandumul de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului 

Structura auditată Completează şi transmite Compartimentului de Audit Intern o copie a Memorandumului 

ce confirmă aria şi obiectivele auditului 

 
Formular tip: A.MCAO.08-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: _____________________________________________ 

 

Confirmat de: __________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

MEMORANDUMUL DE CONFIRMARE A ARIEI  

ŞI OBIECTIVELOR AUDITULUI 

 
1.Aria de cuprindere a misiunii de audit intern:  

a) structura auditată: _______________________________________________________________________ 

b) procesele auditate: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

c) perioada supusă auditului: ________________________________________________________________ 

 

2.Tipul misiunii: ________________________ 

3.Scopul misiunii de audit intern: _________________________________________________________________ 

4.Obiectivele misiunii:  

_____________________________________________________________________________________________ 

5.La exercitarea auditului intern vor fi investigate următoarele riscuri semnificative: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Intocmit de ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat de ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat de _____________________________     Data: „___” ________________ 201X 
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Formular tip: A.RAP.08-2 
Revizuire analitică preliminară a situaţiilor financiare 

în procesul planificării auditului 

Indicatorii 

Anul raportat, 

20X2 
Anul precedent, 20X1 

exemplu var.A var.B exemplu var.A var.B 

Venituri din vânzări, mln lei 250 228 277 300 270 330 

Costul vânzărilor, mln lei 140 135 154 160 144 177 

Profit brut, mln lei 110 103 118 140 126 154 

Stocuri, mln lei 38 35 42 28 25 31 

Creanţe comerciale, mln lei 62 57 71 40 37 43 

Numerar, mln lei 16 14 17 38 34 41 

Datorii comerciale, mln lei 32 29 35 24 22 27 

Credite şi împrumuturi, mln lei 20 18 22 - - - 

Rentabilitatea vânzărilor  44% (110 / 250)    47%   

Zile de recuperare a stocurilor 99 zile (38 / 140 * 365)    64 zile   

Viteza de rotaţie a stocurilor 3,7 (140 / 38)    5,7   

Zile de încasare a creanţelor comerciale 91 zile (62 / 250 * 365)    49 zile   

Zile de plată a datoriilor comerciale 83 zile (32 / 140 * 365)    55 zile   

Lichiditatea curentă 2,2 (116 / 52)   4,4   

Lichiditatea absolută 1,5 ((116 – 38) / 52)    3,3   

 

În baza datelor din situaţiile financiare ale entităţii auditate, sunt calculaţi indicatorii, care ajuta auditorul la planificarea 

misiunii de audit şi, pe baza acestor indicatori, sunt identificate riscurile de audit şi vor servi ca temei pentru a explica cum va 

proceda auditorul în raport cu fiecare risc în procesul de planificare a lucrărilor de audit. 

 

Riscuri de audit şi lucrări de audit planificate 

Riscuri de audit Lucrări de audit planificate 

Numărul de zile pentru încasarea creanţelor comerciale au crescut de la 

__ la 91 zile, iar dacă managerul va extinde semnificativ condiţiile de 

creditare oferite clienţilor, acest lucru poate conduce la un risc sporit de 

recuperare a creanţelor, respectiv acestea pot fi supraevaluate 

Extinderea testării numerarului din încasări la 

sfârşitul anului, revizuirea registrului creanţelor 

după termen de scadenţă pentru evaluarea acestora 

Numărul de zile pentru recuperarea stocurilor au crescut de la __ la 99 

zile, iar viteza de rotaţie a stocurilor a scăzut de la ___, în anul precedent, 

la 3,7 în anul curent, existând riscul ca stocurile să fie supraevaluate 

Testarea detaliată a costului şi valorii realizabile 

nete, examinarea stocurilor după vârstă şi 

revizuirea acestora, pentru a stabili dacă necesită o 

reevaluare 

Coeficienţii de lichiditate au scăzut de la ___ la 2,2 şi respectiv de la __ 

la 1,5. În plus, soldurile de numerar s-au diminuat pe parcursul anului, 

există o scădere a cererii şi entitatea a luat un împrumut pe termen scurt de 

20 milioane lei, care trebuie rambursat 

Investigarea detaliată a operaţiilor de obţinere a 

împrumutului şi organizarea discuţiilor cu 

managerul entităţii privind asigurarea prezumţiei 

continuităţii activităţii 

Toţi indicatorii sunt în scădere semnificativă, s-a diminuat rentabilitatea 

vînzărilor, se constată o creştere a termenului de încasare a creanţelor şi de 

achitare a datoriilor - toate acestea ar putea fi o dovadă referitor la 

dificultăţi de continuare a activităţii 

Echipa misiunii de audit ar trebui să discute cu 

persoanele însărcinate cu guvernanţa în ce mod 

împrumutul pe termen scurt de 20 milioane lei va fi 

rambursat  

 

Riscuri de audit şi lucrări de audit planificate 

Riscuri de audit Lucrări de audit planificate 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-09 

„COLECTAREA DOVEZILOR” 

Colectarea 

dovezilor 

Asigură o bază rezonabilă pentru   

                                                            ……………………………………………………….. 

Faza de colectare 

a dovezilor 

În cadrul acestei faze se obţine şi se prelucrează ……………………………….., în acest scop 

auditorii efectuează …………………….. în concordanţă cu ………………………….. În 

baza dovezilor de audit, auditorii formulează ……………………………………………….. 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Urmează ……………………….. stabilite în Programul de audit, efectuează testele 

Apreciază dacă ………… obţinute sunt suficiente, relevante, competente şi folositoare 

Colectează documente pentru ………………………………………………….. 

Etichetează şi numerotează toate ………………………………………….. 

Pregătesc Testele ……………………………………………………. 

Întocmesc Fişele ..…………………………………………………………….. 

La sfârşitul fazei de colectare a informaţiilor finalizează Testele ……………………….. 

………………...., Fişele …………………………………………………. 

Transmit documentele întocmite în această etapă …………………………………… 

Supervizorul Analizează şi supervizează Testele …………………………………………………… 

Revede şi ………………………………… Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor 

Conducătorul 

Compartimentului de 

Audit Intern 

La aprobarea testului se are în vedere: 

a) cunoaşterea ……………………………………. supus verificării şi studierea 

procedurilor aferente; 

b) intervievarea …………………………………………….; 

c) verificarea înregistrărilor …………………………….; 

d) analiza …………………………………………..; 

e) evaluarea ……………………………………. controalelor interne; 

f) realizarea testări ……………………………………………………….; 

g) verificarea modului de îndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit 

anterioare 

 

 
Formular tip: B.TME.09-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: ______________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ______________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

TESTUL MISIUNII DE AUDIT 

Activităţile de audit intern Da Nu Menţiuni 

1. Există proceduri scrise cu privire la efectuarea lucrărilor de contabilitate ?    

2. Procedurile existente cu privire la efectuarea lucrărilor de contabilitate: 

a) explică politicile contabile ? 

b) sunt aprobate de conducerea entităţii ? 

c) sunt actualizate ? 

d) sunt aduse la cunoştinţa contabililor ? 

   

   

   

   

3. Procedurile existente asigură: 

a) separarea sarcinilor între contabili (întocmirea registrelor procurărilor şi livrărilor, 

calcularea salariului, completarea declaraţiei TVA, ţinerea evidenţei decontărilor cu 

cumpărătorii şi furnizorii) ? 

b) atribuirea responsabilităţilor (responsabil de numerarul din safeu, corectitudinea 

completării declaraţiilor fiscale, prezentarea în termen a situaţiilor financiare) ? 

c) delegarea competenţelor (de a răspunde la scrisorile primite de la organele de control 

fiscal, a discuta cu auditorii externi, efectua modificări în programa automatizată) ? 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

4. Înregistrările contabile sunt înscrise corect: 

a) în registrele contabile ? 

b) în balanţa de verificare a conturilor contabile ? 

c) în cartea mare ? 
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5. Facturile comerciale înscrise în registrele procurărilor şi livrărilor: 

a) există în mapa cu facturi ? 

b) cele care lipsesc sunt semnalate ? 

c) sunt trecute in ordinea cronologică ? 

 

 

  

   

   

6. Sumele defalcate pe creditori si debitori se bazează pe: 

a) încasări şi plăţi confirmate de extrasele de cont bancar ? 

b) livrări şi procurări facturate ? 

c) note de contabilitate (de exemplu, pentru defalcările în valută străină) ? 

 

 

  

   

   

7. Înregistrarea retribuţiilor şi defalcărilor cu personalul: 

a) se efectuează în baza tabelului de pontaj ? 

b) toate statele sunt contabilizate ? 

c) toate plăţile efectuate sunt contabilizate ? 

   

   

   

8. Situaţiile financiare: 

a) sunt întocmite şi prezentate în termen ? 

b) ţin cont de rezultatele inventarierii patrimoniului la sfîrşitul anului ? 

c) reflectă rezultatul financiar luîndu-se în calcul cheltuielile de constituire  

a provizioanelor ? 

   

   

   

 

Formular tip: B.FIAP.09-2 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: ___________________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZA PROBLEMELOR 

PRIVIND „CONŢINUTUL PROCEDURILOR DE CONTABILITATE” 

Problema De exemplu (vezi pct. 3.a): procedurile existente nu sunt adecvate privind asigurarea separării 

sarcinilor între contabili 

 

3.b)  

 

3.c)  

Constatări 3.a) nu asigură separarea corespunzătoare a sarcinilor între contabili 

3.b) 

 

3.c) 

 

Cauze 3.a) procedura nu prevede cărui contabil îi revine sarcina de întocmire a registrelor procurărilor şi 

livrărilor, care contabil este însărcinat cu calcularea salariului, cine completează declaraţia TVA, cine 

ţine evidenţa decontărilor cu cumpărătorii şi furnizorii 

3.b) 

 

3.c) 

 

Consecinţe 3.a) există riscul ca volumul de lucru să nu fie repartizat în mod just 

3.b) există riscul ca contabilii să nu conştientizeze pentru care lucrări de contabilitate sunt responsabili 

3.c)  

 

Recomandări 

/ Soluţii 

3.a) să fie precizate sarcinile fiecărui contabil şi înscrise în procedurile de contabilitate (cine este 

însărcinat de a întocmi registrele procurărilor şi livrărilor, cui este atribuită sarcina de a calcula 

salariile, cine completează declaraţia TVA, ţine evidenţei decontărilor cu cumpărătorii şi furnizorii) 
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Formular tip: B.FIAP.09-3 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: ___________________________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZA PROBLEMELOR 

PRIVIND „______________________________________________________” 

 

Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatări  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecinţe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandări 

/ Soluţii 
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Formular tip: B.FIAP.09-4 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: _____________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat ________________________________ Data: „___” ________________ 201X 

 

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZA PROBLEMELOR 

PRIVIND _______________________________________________________ 
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Testul de colectare a probelor de audit 

Proce-

dura de 

audit 

Metoda de aplicare Procedee de obţinere a probelor 
Exemplu 

(auditul datoriilor) 

Var.__ 

(auditul*______________) 

Inspec-

ţia 

Examinarea 

înregistrărilor sau a 

documentelor, 

interne sau externe, 

pe suport de hârtie, 

format electronic 

sau examinarea 

fizică a unui activ 

- examinarea unui eşantion de 

elemente  raportate de client, pentru 

a se asigura că acestea există, sunt 

recunoscute ca active sau  pasive 

- confirmarea de către entitate a 

caracterului complet al 

înregistrărilor acestor active sau 

pasive 

- examinarea unui 

eşantion de datorii 

comerciale 

- confirmarea 

înregistrării acestor 

datorii în borderoul 

decontărilor cu 

furnizorii 

 

Observa-

rea 

Urmărirea unui 

proces sau unei 

proceduri efectuate 

de alţii 

- observarea procesului de 

înregistrare în sistem, pentru a se 

asigura că toate facturile sunt 

introduse complet şi precis 

- observarea procesului de 

confirmare fizică de către 

persoanele responsabile 

- urmărirea procesului 

de înregistrare a 

facturilor fiscale în 

sistemul contabil 

- observarea procesului 

de confirmare a 

procurărilor 

 

Analiza Evaluarea 

informaţiilor 

financiare printr-o 

analiză a relaţiilor 

plauzibile dintre 

datele financiare şi 

non-financiare 

-  investigarea fluctuaţiilor sau a 

relaţiilor care nu sunt consecvente 

cu alte informaţii relevante sau care 

diferă de la valorile aşteptate  

- completările (intrările) şi cedările 

(ieşirile) se compară cu cheltuielile 

sau costurile efective şi se 

investighează orice diferenţă 

semnificativă 

- investigarea abaterilor 

dintre sumele facturate 

şi cele contractate 

- investigarea abaterilor 

de la specificaţiile 

tehnice ale mărfurilor 

contractate 

- investigarea 

cheltuielilor de 

transportare şi 

recepţionare  

 

Intero-

garea 

Căutarea de 

informaţii financiare 

cît şi non-financiare 

de la persoanele 

informate din cadrul 

entităţii sau din 

afara entităţii 

- discuţii cu managerul entităţii 

despre existenţa unor schimbări în 

valoarea activelor sau pasivelor, 

pentru a stabili dacă acest lucru va 

avea un impact la raportarea 

financiară 

- dicuţii cu şefii de departamente 

despre procesul de autorizare,  

pentru a se asigura că acesta se 

conformează procedurilor şi 

politicilor entităţii 

- discuţii cu managerul 

entităţii privind 

diferenţele de sumă şi 

cele de curs valutar 

aferente datoriilor 

comerciale 

- discuţii privind 

procesul de autorizare a 

procurărilor dacă sunt 

conforme politicii 

entităţii 

 

Recacula-

rea 

Verificarea 

acurateţei 

matematice a 

calculelor efectuate 

în documente, 

registre şi rapoarte 

contabile 

- recalcularea rulajelor şi soldurilor 

pentru un eşantion de elemente, 

pentru a stabili dacă sunt în 

concordanţă cu înscrierile din 

registrele contabile 

- recalcularea profitului sau 

pierderilor pentru un eşantion de 

active cedate în decursul anului, 

pentru a asigura acurateţea 

rezultatelor înregistrate în 

contabilitate 

- recalcularea rulajelor şi 

soldurilor pentru un 

eşantion de datorii şi 

compararea cu datele 

din borderoul 

decontărilor cu 

furnizorii 

- recalcularea diferenţei 

de curs pentru un 

eşantion de datorii în 

valută străină  

 

Reefectua-

rea 

Executarea 

independentă a 

procedurilor sau 

controalelor care au 

fost efectuate iniţial 

ca parte a 

controlului intern al 

entităţii auditate 

- derularea unei confruntări a 

datelor din registrele curente, pentru 

a asigura justeţea sau corectitudinea 

înregistrărilor din evidenţa analitică 

- reconcelierea datelor din registele 

generale, pentru a se verifica 

acurateţea şi plenitudinea 

înregistrărilor din situaţiile 

financiare 

- confruntarea 

înscrierilor din registrul 

procurărilor cu cele din 

borderoul decontărilor 

cu furnizorii 

- reconcelierea rulajelor 

şi soldurilor  din Cartea 

mare privind datoriile 

cu cele din balanţa de 

verificare 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-10 

„CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILOR” 

 

Scopul procedurei De a furniza un ghid în cazul descoperirii de iregularităţi 

Documentarea şi 

raportarea 

iregularităţilor 

Când auditorii ajung la concluzia, bazată pe ______________________________________ 

(FIAP-uri), că s-a comis o iregularitate, ei vor trebui să raporteze, cel mai târziu a doua zi, 

Conducătorului _____________________________________________ prin transmiterea 

Formularului ___________________________________________. 

Conducătorul Compartimentului de Audit Intern va solicita în termen de 3 zile conducătorul 

entităţii să fie iniţiată procedura de investigare a iregularităţilor constatate 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul 

acţiunii 

Acţiunea 

Auditorul Când auditorul ajunge la concluzia, pe baza ____________________, că a avut loc o 

iregularitate (act ilegal, fraudă, abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv 

de la prevederile legale, aplicabile structurii/ activităţii/ operaţiunii auditate) şi care ar putea 

produce ___________________, întocmeşte Formularul de constatare şi raportare a 

iregularităţilor 

Auditorul trebuie sa primească un răspuns scris de la managerul entităţii auditate 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
Supervizorul În cazul cînd  s-a decis că este necesar raportarea iregularităţii, supervizorul verifică dacă la 

întocmirea Formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor, auditorul se conduce de 

următoarele informaţii: 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 
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Formular tip: B.CRI.10-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Către: Conducătorul Compartimentului de Audit Intern _____________________________________ 

FORMULARUL DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR 

În urma misiunii de audit intern ____________________________________________ efectuată la „___” 

_______________201X au fost constatate următoarele: 

1. Iregularităţi sau 

potenţialele încălcări ale 

legii  

La întocmirea raportului financiar anual nu s-a ţinut cont de situaţia reală la sfîrşitul 

anului, care se stabileşte doar în baza rezultatelor inventarierii 

2. Legea, regulamentul, 

politica sau procedura ce 

a fost încălcată 

 

 

 

3. Natura şi mărimea 

cheltuielii in cazurile 

unde nu s-a efectuat nici 

o plată 

Contabilul responsabil de introducerea datelor din facturile comerciale primite de la 

furnizori a înregistrat suma greşită de 725 mii lei pentru servicii de publicitate în loc de 

275 mii lei.  

Dobînzi calculate la împrumuturile cu termen de scadenţă expirat, din cauza că 

creditorul a solicitat rambursarea cu _____ zile mai tîrziu decît data prevăzută în 

contract. Suma împrumutului 2 500 mii lei, rata dobînzii 12,5%, nr. zile pe an 365 zile. 

În contabilitate au fost ?micşorate/majorate(încercuiţi) în mod nejustificat 

?veniturile/cheltuielile legate de calcularea dobînzii cu suma de __________ lei 

Datoria comercială în valută străină în sumă de 420 mii Euro nu a fost reevalută la 

sfîrşitul anului la cursul oficial al BNM de _____ lei. La înregistrarea datorie 

respective a fost aplicat cursul de 20,50 + 0,n = ______. Prin urmare, la sfîrşitul anului 

nu a fost debitat contul ______  în corespondenţă cu creditul contului _______ pentru 

a majora ?veniturile/cheltuielile activităţii ___________________ cu suma de 

___________ lei.   

4. Sumele care ar fi fost 

plătite în mod greşit dacă 

iregularitatea nu ar fi fost 

descoperită 

 

 

5. Suma totală şi 

distribuirea sa între 

diferite posturi ale 

raportului financiar 

soldul contului _______ a fost ?majorat/micşorat nejustificat cu _____________ lei 

soldul contului _______ a fost ?majorat/micşorat nejustificat cu _____________ lei 

soldul contului _______ trebuia ?majorat/micşorat cu suma de   _____________ lei 

Totalul Bilanţului contabil a fost ?supraevaluat/subevaluat cu ______________ lei 

?veniturile/cheltuielile____________au fost majorate/micşorate cu _____________lei 

?veniturile/cheltuielile_____________au fost majorate/micşorate cu_____________lei 

?veniturile/cheltuielile___________trebuiau majorate/micşorate cu _____________lei 

 Profitul pînă la impozitare din Raportul de profit şi pierderi a fost 

?supraevaluat/subevaluat cu                                                        ________________ lei 

6. Momentul în care 

iregularitatea a fost 

comisă, practicile 

folosite în comiterea 

iregularităţii 

Informaţia privind cheltuielile de publicitate la suma corectă de ________ a fost 

înregistrată greşit pe 14 octombrie 

Calculul diferenţei de curs valutar urma să fie efectuat pe __________________ 

La sfîrşitul fiecărei luni computatorul calculează în mod automat dobînda, iar 

contabilul verifica corectitudinea calculului fără a verifica termenul de scadenţă 

prevăzut în contractul de acordare a împrumutului 

7. Consecinţele 

financiare 

?Majorarea/micşorarea nejustificată a datoriilor comerciale cu _______________ lei  

?Majorarea/micşorarea nejustificată a datoriilor financiare cu _______________ lei  

?Majorarea/micşorarea nejustificată a impozitului pe venit cu ______________ lei 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-11 

„REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU” 

Scopul urmărit la 

aplicarea 

procedurei 

Să asigure că documentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează un 

sprijin adecvat pentru munca efectuată şi pentru …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Conţinutul 

revizuirii 

Auditorii revăd  ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. şi alte documentele 

de lucru din punct de vedere al formatului şi al conţinutului, asigurându-se că dovezile de 

audit prezentate în actele dosarului pot trece testul de evidenţă. Pentru a trece testul, evidenţa 

trebuie să fie suficientă, concludentă şi relevantă 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul Acţiunea 

Auditorii Pe măsură ce auditul progresează, auditorii etichetează şi numerotează toate documentele. 

Apreciază dacă FIAP - urile şi documentele de lucru asigură sprijin corespunzător misiunii. 

Revizuiesc lucrările din punctul de vedere al conţinutului şi al formei şi apreciază dacă FIAP 

- urile şi documentele de lucru pot trece testul de evidenţă. 

Întocmesc Nota ……………………………………………………………………………... 

Planifică o sesiune pentru revizuirea documentelor de lucru împreună cu …………………... 

Supervizorul Revizuieşte documentele de lucru din punct de vedere al formei şi conţinutului acestora 

Se asigură că dovezile reflectate în documentele de lucru pot trece testul de evidenţă (sunt 

suficiente, concludente,  relevante) 

Dacă este necesar, solicită auditorilor efectuarea modificărilor în documentele de lucru 

 
Formular tip: B.NCDL.11-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: _____________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 

Secţiunea 

dosarului 
Documentul 

Numărul 

documentului 

Există 

da nu 

Secţiunea 

A 

Ordinul de serviciu A.OS.01-1 √  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Secţiunea 

B 

    

    

    

    

    

    

    

Secţiunea 

C 

    

    

    

    

    

    

Secţiunea 

D 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-12 

„ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE” 

Scopul şedinţei De a prezenta structurii auditate ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. preliminare efectuate 

 

Importanţa 

şedinţei de 

închidere 

Să se asigure că concluziile sunt clare, obiective, fundamentate, relevante. Clare: să fie uşor 

de ……………... Evidente: să nu permită …………………. Obiective: să fie ……………… 

Fundamentate: fiecare constatare să aibă la bază ………………………… şi să facă trimiteri 

la textul legal. Relevante: aspectele semnalate să ajute conducerea structurii auditate în luarea 

unor decizii manageriale pentru eliminarea …………………………… constatate 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul  Acţiunea 

Conducătorul 

structurii 

auditate 

Participă la şedinţa de închidere, îşi declară părerile lor în privinţa …………………………… 

…………………………………………………………………………, precum şi a corecţiilor 

de efectuat. Cad de acord asupra modificărilor propuse, dacă este cazul. 

Auditorul Pregătete acte suplimentare necesare pentru a justifica modificările propuse, întocmeşte 

Minuta ………………………………………… 

Supervizorul Supervizează Minuta şedinţei de închidere 

 
Formular tip: B.MŞÎ.12-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: ______________________________________ 

Perioada supusa auditului: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE 

Lista participanţilor 

Numele Funcţia Direcţia 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Concluzii: 

1. (vezi B.FIAP.09-2  pct.3.a)) (Problema) Procedurile existente nu sunt adecvate                 

fiindcă (constatarea) nu asigură separarea corespunzătoare a sarcinilor între contabili                                                  . 

(Cauza) Procedura nu prevede cărui contabil îi revine sarcina de întocmire a registrelor procurărilor şi livrărilor, care  

contabil este însărcinat cu calcularea salariului, cine completează declaraţia TVA, cine ţine evidenţa decontărilor cu  

cumpărătorii şi furnizorii                                                                                                                                                 . 

Întrucît (consecinţa) există riscul ca volumul de lucru să nu fie repartizat în mod just                                                   , 

se propune (recomandări) să fie precizate sarcinile fiecărui contabil şi înscrise în procedurile de contabilitate (cine                                                 

este însărcinat de a întocmi registrele procurărilor şi livrărilor, cui este atribuită sarcina de a calcula salariile, cine 

completează declaraţia TVA, ţine evidenţei decontărilor cu cumpărătorii şi furnizorii)                                         .   

2. (vezi B.FIAP.09-2  pct.3.b)) 
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3. (vezi B.FIAP.09-2  pct.3.c)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (vezi B.FIAP.09-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. (vezi B.FIAP.09-4) 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-13 

„PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI 

 RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN” 

Executorul 

acţiunii 
Acţiuni de elaborare a proiectului 

 1. Redactează proiectul raportului misiunii de audit intern utilizând …………………………….. 

………………………………………………………………………. 

2. Indică pentru fiecare ……………………………………….. din proiectul raportului misiunii 

de audit intern ………………………………………………… 

3. Transmite ………………………………………… proiectul raportului misiunii de audit intern 

împreună cu ………………………………………………………. 

 1. Analizează proiectul ………………………………………………….. şi, în caz de necesitate, 

formulează ………………………………………………………….. 

2. Stabileşte dacă proiectul raportului misiunii de audit urmează să fie transmise la 

…………………………………………………………………………… pentru revizuire 

 

 

Formular: C.PRMA.13-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: „_____________________________________” 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

PROIECTUL RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN 

INTRODUCERE 

Date generale 

Tipul misiunii de audit 

intern 

Misiune de asigurare / consiliere / sistem / performanţă / regularitate (încercuiţi) 

Ordinul de serviciu Formularul aplicat: .................. Nr.____ din „___”_________________201X 

Echipa de auditori 4) ....................................... 

5) ....................................... 

6) ....................................... 

Structura auditată  

Durata acţiunii de auditare „___”_________________201X  pînă la „___”_________________201X 

Perioada auditată  

Activitatea auditată „Activitatea ________________________________________________” 

Procesele supuse auditului 1. Procesul 

................................................................................................................................... 

2. .......................... 

.................................................................................................................................... 

3. .......................... 

.................................................................................................................................... 

 

 

Cuprinsul lucrărilor şi documentelor 

Lucrările misiunii de audit 

intern 

Formularele 

aplicate 
Documentele perfectate la exercitarea misiunii 

Colectarea dovezilor B.TME.09-1 Testul ......... 

B.FIAP.09-2 FIAP privind ......... 

B.FIAP.09-3 ................... 

B.FIAP.09-4 ................... 

Constatarea şi raportarea 

iregularităţilor 

B.CRI.10-1 Formularul 

............................................................................................................... 

 

............................................. 

............................................. 

 

B.NCDL.11-1 

 

 

............................................................................................................. 

 

 

 

............................................. 

............................................. 

 

B.MŞÎ.12-1 

 

.............................................................................................................. 
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II. CONSTATĂRILE ŞI RECOMANDĂRILE AUDITORULUI 

Constatări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-2) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

 

 

 

 

a)...............................................................................................................  

..................................................................................................................  

………………………………………………………………………….. 

b).............................................................................................................. . 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)........................................................................................................ ....... 

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Recomandări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-2) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

a)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

b)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)...............................................................................................................  

...................................................................................................................  

…………………………………………………………………………… 

Constatări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-3) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

a)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

b)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)...............................................................................................................  

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Recomandări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-3) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

a)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

b)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)...............................................................................................................  

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Constatări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-4) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

a)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

b)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)...............................................................................................................  

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Recomandări privind (vezi formularul 

B.FIAP.09-4) ...................................... 

............................................................. 

............................................................. 

a)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

b)...............................................................................................................  

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………….. 

c)...............................................................................................................  

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 
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CONCLUZIILE MISIUNII DE AUDIT INTERN (vezi formularul B.MŞÎ.12-1) 

Concluziile privind 

„Conţinutul procedurilor 

de contabilitate” 

(în baza datelor 

formularului  

B.FIAP.09-2) 

a) Procedurile existente nu sunt adecvate fiindcă nu asigură separarea corespunzătoare a 

sarcinilor între contabili. Procedurile nu prevăd cărui contabil îi revine sarcina de 

întocmire a registrelor procurărilor şi livrărilor, care contabil este însărcinat cu calcularea 

salariului, cine completează declaraţia TVA, cine ţine evidenţa decontărilor cu 

cumpărătorii şi furnizorii. Întrucît există riscul ca volumul de lucru să nu fie repartizat în 

mod just, se propune să fie precizate sarcinile fiecărui contabil şi înscrise în procedurile 

de contabilitate. 

b) ....................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... ................. 

...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Concluziile privind 

„__________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________” 

(în baza datelor 

formularului  

B.FIAP.09-3) 

a) ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

b) .......................................................................................................................... ................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

c) ...........................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Concluziile privind 

„__________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________” 

(în baza datelor 

formularului  

B.FIAP.09-4) 

a) .......................................................................................................................... ................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

 

b) 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................  

 

c) .......................................................................................................................... ................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

Este de menţionat că: 

- constatările auditului se bazează pe ………………….. obţinute la auditare, care au fost aduse la 

cunoştinţa ……………………………. auditate; 

- constatările au fost ……………………. de supervizor şi discutate cu structura auditată. 

Astfel aceasta constituie o asigurare, că …………………….. sunt concrete şi real de 

implementat.  
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-14 

„PROCEDURA PRIVIND REVIZUIREA PROIECTULUI RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN” 

Executorul  Acţiuni de revizuire a proiectului 

 1. Analizează ……………., verifică logica prezentării ……………………………………………... 

2. Întocmeşte Fişa ……………., în care înscrie ………………………. sale referitoare la proiect 

3. Analizează …………………………… şi semnează proiectul …………………………………… 

 1. Răspunde la ……………………………………………………………………. supervizorului  

2. În caz de necesitate, efectuează …………………………………….. în documentele de lucru 

Formular: C.FRPR.14-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

FIŞA DE REVIZUIRE A PROIECTULUI RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN 

I. REVIZUIREA CONSTATĂRILOR 

Elementele 

constatării 

Întrebările 

supervizorului 
Răspunsurile auditorului intern 

Constatarea auditorului (vezi B.FIAP.09-2): procedurile existente nu asigură separarea corespunzătoare a 

sarcinilor între contabili  

 

1. …………. 

………………. 

……………..... 

………………. 

……………...? 

(problema)  

a) ................................................................................................. ............................. 

b) .......................................................................................................................... .... 

c) ............................................................................................. ................................. 

 

2. ………….. 

………………. 

…………….... 

…………….... 

……………... 

……………..? 

În cadrul structurii / compartimentului cu trei şi mai mulţi angajaţi este necesar de 

elaborat procedura privind: 

a) separarea sarcinilor de serviciu 

b) ..............................................................................................................................  

c) .......................................................................................................................... .... 

 

 

3. …………... 

……………... 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………..?  

(consecinţe) 

a) .......................................................................................................................... .... 

b) .............................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

 

4. ………….. 

…………...... 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. ? 

(cauze) 

a) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

b) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

.................................................................................................................................. 

II. REVIZUIREA RECOMANDĂRILOR 

Întrebările supervizorului Răspunsurile auditorului intern 

Recomandarea auditorului (vezi B.FIAP.09-2): ............................................................................................ ............... 

......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ......  

1. …………………………….. 

……………………………….? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

2. …………………………….. 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..? 

Subliniaţi variantele care ar permite obţinerea situaţiei dorite: 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………………………….……….; 

- alte (de indicat) .....................................................................................................  

3. …………………………….. 

……………………………….. 

……….……………………..?  

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, explicaţi această posibilitate ................................... 

.................................................................................................................................. 

4. ……………………………... 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………….........? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, concretizaţi resursele: 

a) ............................................................................................................................. 

b) .......................................................................................................................... ... 

c) .............................................................................................................................. 
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Formular: C.FRPR.14-2 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: „_______________________________________________” 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

FIŞA DE REVIZUIRE A PROIECTULUI RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN 

 

I. REVIZUIREA CONSTATĂRILOR 

Elementele 

constatării 

Întrebările 

supervizorului 
Răspunsurile auditorului intern 

Constatarea auditorului (vezi B.FIAP.09-3): ................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

1. …………. 

………………. 

……………..... 

………………. 

……………...? 

(problema)  

a) .......................................................................................................................... .... 

b) ................................................................................................ .............................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

 

2. ………….. 

………………. 

…………….... 

…………….... 

……………... 

……………..? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

a) .......................................................................................................................... ..... 

b) ...............................................................................................................................  

c) .......................................................................................................................... ..... 

 

3. …………... 

……………... 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………..?  

(consecinţe) 

a) .......................................................................................................................... .... 

b) .............................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

 

4. ………….. 

…………...... 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. ? 

(cauze) 

a) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

b) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

.................................................................................................................................. 

 

II. REVIZUIREA RECOMANDĂRILOR 

Întrebările supervizorului Răspunsurile auditorului intern 

Recomandarea auditorului (vezi B.FIAP.09-3): .................................................................................................. ......... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................   

1. …………………………….. 

……………………………….? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

2. …………………………….. 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..? 

Subliniaţi variantele care ar permite obţinerea situaţiei dorite: 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………………………….……….; 

- alte (de indicat) .....................................................................................................  

3. …………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..?  

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, explicaţi această posibilitate ................................... 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

4. ……………………………... 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………...............................? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, concretizaţi resursele: 

a) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

b) .......................................................................................................................... ... 

..................................................................................................................................  

c) .......................................................................................................................... .... 

..................................................................................................................................  
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Formular tip: C.FRPR.14-3 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: „_______________________________________________” 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

FIŞA DE REVIZUIRE A PROIECTULUI RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT INTERN 

 

I. REVIZUIREA CONSTATĂRILOR 

Elementele 

constatării 

Întrebările 

supervizorului 
Răspunsurile auditorului intern 

Constatarea auditorului (vezi B.FIAP.09-4): ................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

 

1. …………. 

………………. 

……………..... 

………………. 

……………...? 

(problema)  

a) .......................................................................................................................... .... 

b) .............................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

 

2. ………….. 

………………. 

…………….... 

…………….... 

……………... 

……………..? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

a) ............................................................................................ ................................... 

b) .......................................................................................................................... ..... 

c) ...................................................................................... ......................................... 

 

3. …………... 

……………... 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………..?  

(consecinţe) 

a) .......................................................................................................................... .... 

b) ..............................................................................................................................  

c) .......................................................................................................................... .... 

 

4. ………….. 

…………...... 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. ? 

(cauze) 

a) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

b) .......................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................. 

c) .......................................................................................................................... .... 

.................................................................................................................................. 

 

II. REVIZUIREA RECOMANDĂRILOR 

Întrebările supervizorului Răspunsurile auditorului intern 

Recomandarea auditorului (vezi B.FIAP.09-4): ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..........................................................  

1. …………………………….. 

……………………………….? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

2. …………………………….. 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..? 

Subliniaţi variantele care ar permite obţinerea situaţiei dorite: 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- …………………………………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………………………….……….; 

- alte (de indicat) .....................................................................................................  

3. …………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………..?  

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, explicaţi această posibilitate ................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

4. ……………………………... 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………...............................? 

Încercuiţi răspunsul:                                    Da         Nu 

Dacă răspunsul este afirmativ, concretizaţi resursele: 

a) .......................................................................................................... ................... 

.................................................................................................................................. 

b) ...................................................................................................... ....................... 

.................................................................................................................................. 

c) .................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................. 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-15 

„TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT 

 INTERN LA STRUCTURA AUDITATĂ” 

Scopul 

transmiterii 

Să-i asigure structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit intern şi 

de a formula un punct de vedere la constatările şi recomandările auditorilor 

 

Cerinţele  Proiectul transmis la structura auditată trebuie să fie complet, cu toate dovezile asupra 

faptelor, opiniilor şi concluziilor la care se face referire 

 

 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI: 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

 

Semnează şi transmite Proiectul de raport de audit intern la structura auditată. 

Structura auditată Analizează Proiectul de raport de audit intern; 

Solicită, dacă este cazul o Reuniune de conciliere; 

Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit intern în termen de 15 zile de 

la primirea acestuia. 

 

Auditorul Revede raspunsurile de la structura auditată 

Discuta, daca este cazul, pregatirea unei Reuniuni de conciliere 

Precizeaza in Raportul de audit aspectele retinute din punctul de vedere al structurii 

auditate, daca este cazul 

Îndosariază punctul de vedere al structurii auditate 

 

Supervizorul 

 

Revede răspunsurile obţinute de la structura auditată. 

Pregătesc Reuniunea de conciliere, dacă este cazul. 

 

Formular tip: C.SÎPR.15-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Conducătorului structurii auditate: _______________________ 

___________________________________________________ 

                      D-lui ___________________________________ 

 

SCRISOAREA DE ÎNSOŢIRE  

A PROIECTULUI RAPORTULUI DE AUDIT INTERN 

 
Stimate d-le conducător! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu respect, 

Conducătorul Compartimentului de Audit Intern_______________     Data: „___” __________ 201X 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-16 

„REUNIUNEA DE CONCILIERE” 

 

Scopul reuniunii ………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Cerinţe  Auditorii pregătesc Reuniunea de conciliere 

 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Pregătesc, în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la structura auditată, 

Reuniunea de conciliere 

Informează structura auditată asupra locului şi datei Reuniunii de conciliere 

Întocmesc şi îndosariază Minuta reuniunii de conceliere 

 

Structura auditată, 

Supervizorul, 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Analizează concluziile din Proiectul raportului de audit intern în vederea acceptării 

recomandărilor formulate 

 

Formular tip: C.MRC.16-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE 

Lista participanţilor: 

Numele Funcţia Direcţia 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Rezultatele concilierii: 

 În rezultatul analizei concluziilor din Proiectul raportului de audit intern au fost acceptate următoarele recomandări:  

1. (vezi B.FIAP.09-2) (Soluţii) 
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                                         .   

 

 

  

2. (vezi B.FIAP.09-3) (Soluţii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (vezi B.FIAP.09-4) (Soluţii) 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-17 

„FINALIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN” 

 

Scopul procedurei Să prelucreze raportul de audit intern pentru redactarea finală şi pentru tipărire. Să constate că 

raportul de audit intern este complet, incluzînd şi punctul de vedere al ……………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Responsabilitatea 

auditorului  

Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentări de înaltă calitate a Raportului de 

audit intern  

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii  

Supervizorul  

 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

 

Conducătorul 

unităţii auditate 

 

 

Formular tip: C.RAI.17-1 

RAPORTULUI DE AUDIT INTERN - VARIANTA FINALĂ 

Elementele raportului Cerinţe de perfectare 

1. Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina care conţine: 

a) …………………………………………………………………………….. 

 

b) …………………………………………………………………………….. 

2. Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, 

pe fiecare ………………………………………..………………..  
Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre …………………………. 

………………………………..………………………………… 
3. Introducere 

(vezi formularul 

C.PRMA.13-1) 

3.1.  

……………… 

…………... 
 

 

 

 

 

 

 

Se precizează: 

a) tipul misiunii de audit 

b) baza legala a misiunii de audit (planul anual de audit, solicitari speciale) 

c) ordinul de serviciu 

d) …………………………………………………………… 

e) structura auditata 

f) durata acţiunii de auditare 

g) ……………………………………………………………. 

h) activitatea auditată 

e) procesele auditate 

 

Se concretizează lucrările cu privire la: 

c) …………………………………………………………. 

d) constatea şi raportarea ………………………………… 

3.2. ……….. 

………….... 

…………… 

4. Constatări şi recomandări Prezentarea constatărilor şi recomandărilor trebuie efectuată în mod  

……………………………………………………………………………….. 

5. Concluzii Este necesar de a se menţiona că constatările auditului intern se bazează pe 

……………………………………. obţinute la auditare şi care au fost aduse 

la cunoştinţa ……………………………………………. 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-18 

„DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN” 

 

Scopul procedurei Analizarea şi avizarea recomandărilor din Raportul de audit public intern 

 

Condiţia difuzării Raportul de audit intern final trebuie să fie însoţit de o sinteză a acestuia 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Transmit raportul de audit intern, rezultatele concilierii şi punctul de vedere al structurii 

auditate Conducătorului Compartimentului de Audit Intern, precum şi o informare despre 

recomandările care nu au fost avizate, însoţită de documentaţia de susţinere 

Îndosariază Raportul de audit intern în dosarul de audit 

 

 

Supervizorul Verifică şi semnează varianta finală a Raportului de audit intern 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Semnează scrisoarea de difuzare a raportului de audit intern şi o transmite conducătorului 

structurii auditate 

 

  

Conducătorul 

structurii auditate 

Analizează şi avizează Raportul de audit intern 

 

Formular tip: C.SDRA.18-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Conducătorului structurii auditate: _______________________ 

___________________________________________________ 

                      D-lui ___________________________________ 

 

SCRISOAREA DE DIFUZARE A 

RAPORTULUI DE AUDIT INTERN - VARIANTA FINALĂ 

 

 
Stimate d-le conducător! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu respect, 

Conducătorul Compartimentului de Audit Intern_______________     Data: „___” __________ 201X 

 

 

 

 



  

 112 

PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-19 

„URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII SOLUŢIILOR” 

Scopul procedurei Este de a urmări şi formaliza modul de implementare a soluţiilor  

Procesul de 

urmărire 

Urmărirea soluţiilor de către auditorii interni este un proces  

prin care se constată caracterul adecvat, eficacitatea şi  

oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea  

structurii auditate pe baza recomandărilor din Raportul de audit intern 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Conducătorul 

structurii auditate 

Transmite auditorilor, la termenele stabilite, o Notă de  

informare cu privire la stadiul implementării soluţiilor 

Auditorii Întocmesc Fişa privind urmărirea implementării soluţiilor 

 

 

Supervizorul Verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Dacă nu sunt respectate termenele de implementare, 

informează conducerea entităţii 

Formular tip: C.FUIS.19-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Raportul de audit intern (formularul) ___________ din „____” ____________________201X 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

FIŞA PRIVIND URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII SOLUŢIILOR 

Acţiunile realizate la implementarea soluţiei 

I – implementată;    P – parţial implementată;    N - neimplementată 

Calificativul 

(încercuiţi) 

Data 

implem 

/planificat 

1. Vezi formularul C.MRC.16-1: A fost ajustat textul procedurei, concretizîndu-se: 

a) sarcinilie contabililor ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

b) atribuţiile de serviciu.................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

c) competenţele colaboratorilor departamentului 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

I   /  P  /  N 

 

 

 

................ 

        / 

................ 

 

2. Vezi formularul C.MRC.16-1:  ....................................................................... 

a)   ............................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

b) ................................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

c) ................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

I   /  P  /  N 

 

 

............... 

        / 

................ 

 

3. Vezi formularul C.MRC.16-1:   

a) Politica de contabilitate pentru a.201X a fost ajustată, fiind prevăzută  

............................................................................................................................................ 

b) A fost elaborată procedura ............................................................................................  

............................................................................................................................................ 

c) Întrucît nu a fost efectuată inventarierea la sfîrşitul a.2014, în februarie 201X s-a 

solicitat inventarierea creanţelor şi datoriilor …………………………………………. 

........................................................................................................................................  

 

 

I   /  P  /  N 

 

 

 

............... 

        / 

................ 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-20 

„SUPERVIZAREA” 

Scopul procedurei De a asigura că obiectivele misiunii de audit intern 

 au fost atinse în condiţii de calitate 

 

Procesul de 

supervizare  

Conducătorul Compartimentului de audit intern sau persoana  

desemnată de către acesta este responsabil cu supervizarea  

tuturor etapelor misiunii de audit intern 

 

 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorii Prezintă supervizorului documentele din dosarul  

misiunii de audit intern pentru supervizare 

Completează Nota centralizatoare a documentelor de lucru 

Îndosariază Nota centralizatoare a documentelor de lucru în 

dosarul misiunii de audit intern  

Supervizorul Oferă instrucţiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de 

audit intern 

Verifică executarea corectă a programului misiunii de audit intern 

Verifică existenţa elementelor probante 

Supervizează testele, FIAP-rile, toate documentele 

întocmite de auditori pe parcursul derulării misiunii de audit intern 

Verifică dacă redactarea Raportului de audit intern este 

exactă, clară, concisă în conformitate cu procedura de revizuire a 

proiectului de raport de audit 

Verifică dacă documentele de audit au fost prezentate 

supervizorului în termenul fixat prin programul de audit în vederea 

supervizării 

Completează Lista de supervizare a documentelor de lucru 

 

 

Formular tip: D.LSDL.20-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Verificat ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Intocmit ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 

Lucrarea Formularul 

revizuit 

Propunerea 

supervizorului 

Răspunsul auditorilor Revizuirea răspunsurilor 

Supervizarea 

testului  

 

B.TME.09-1 

Testul nu ţine cont de 

..................... 

inventarierii 

La pct. 8.b) va fi 

abordată această 

propunere 

Situaţiile financiare se vor 

baza pe .................... 

......................................... 

 

......................... 

......................... 

 

 

B.FIAP.09-3 

Formulaţi 

recomandări 

............................... 

Recomandările vor fi 

discutate la şedinţa 

................................. 

........................................ 

....................................... 

......................................... 

 

............................ 

............................ 

........................... 

 

 

 

C.PRMA.13-1 

 

 

Se consideră necesar 

de a fi concretizate 

resursele pentru 

recomandarea din 

formularul 

B.FIAP.09-3 

Resursele suplimentare 

pentru implementarea 

recomandării: 

................................. 

..................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Resursele suplimentare 

necesită a fi aprobate de 

conducerea entităţii, în 

acest scop la reuniunea de 

conciliere trebuie punctul 

de vedere al structurii 

auditate trebuie să se 

regăsească în soluţia de 

rezolvare a problemei 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-21 

„EVALUAREA PERFORMANŢEI AUDITULUI” 

Scopul procedurei Să permită depistarea deficienţelor, iniţierea îmbunătăţirilor  

necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni  

de audit intern şi planificarea activităţilor de 

 perfecţionare profesională 

Procesul de 

evaluare 

După finalizarea misiunii de audit, auditorii trebuie să obţină o  

apreciere de la structura auditată despre modul în care  

aceştia au perceput munca lor. Totodată, supervizorul va  

evalua munca fiecărui auditor intern 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Transmite structurii auditate Fişa de evaluare  

a misiunii de audit intern 

Conducătorul 

structurii auditate 

Completează Fişa de evaluare a misiunii de audit intern şi  

returnează Compartimentului de Audit Intern 

Supervizorul Analizează şi verifică Fişa de evaluare a misiunii de audit intern 

Discută cu structura auditată, dacă est cazul 

Foloseşte rezultatele evaluării pentru propunerea 

îmbunătăţirii calităţii activităţii Compartimentului de  

Audit Intern şi pentru pregătirea raportului anual de activitate 

Conducătorul 

Compartimentului 

de Audit Intern 

Efectuează evaluarea internă a misiunii de audit intern 

  

Auditorul Îndosariază Fişa de evaluare a misiunii de audit  

intern în dosarul de audit 

 

 

Formular tip: D.FEMA.21-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN 

I. Răspunsurile structurii auditate 

1.1. Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit ? 

 

Da   Nu 

1.2. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern privind 

problemele identificate şi analizate ? 

 

Da   Nu 

1.3. Aţi solicitat reuniunea de conceliere pentru a discuta soluţiile formulate în proiectul 

raportului de audit intern ? 

 

Da   Nu 

1.4. Apreciaţi munca depusă de echipa misiunii de audit ? 

 

Da   Nu 

1.5. Consideraţi că misiunile viitoare de audit intern trebuie să fie îmbunătăţite ? 

 

Da   Nu 

II. Propunerile supervizorului de îmbunătăţire a calităţii auditului 

2.1. Activităţi de perfecţionare profesională a) participarea la cursuri de instruire profesională 

b) schimb de experienţă cu auditorii interni de la alte entităţi 

c) consultaţiiile experţilor 

2.2. Iniţierea îmbunătăţirilor necesare unei 

derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni 

de audit intern 

a) revizuirea procedurilor şi formularelor  

b) automatizarea procesului de derulare a misiunilor de audit intern 

c) crearea unei reţele de comunicare 
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III. Aprecierile Conducătorului Compartimentului de Audit Intern 

 Nr Aspectele apreciate 
Punctajul 

1 2 3 4 5 

1. În cadrul etapei de iniţiere a misiunii de audit intern: Formular _______ 

a) auditorul a identificat riscurile semnificative      

b) auditorul a evaluat scorul fiecărui factor de risc  X    

2. Pentru fiecare proces supus auditului: Formular _______ 

a) s-a realizat evaluarea controlului intern      

b) explicaţia oferită de auditor corespunde cu  

rezultatul evaluării controlului intern 
X 

  
 

 

c) calificarea controlului intern este în funcţie  

de scorul factorilor de risc 

  
 

  

3. Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile  

auditaţilor în procesul de audit, inclusiv: 

Formular _______ 

a) auditorul a coordonat calendarul întîlnirilor      

b) s-a analizat şi s-a discutat carta auditorului   X   

c) s-a convenit termenii de raportare a verificărilor X     

d) s-a examinat condiţiile materiale necesare derulării misiunii      

4. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii auditate privind 

problemele identificate şi analizate, întrucît: 

 

Formular _______ 

a) problemele identificate la audit au fost discutate cu structura auditată   X   

b) concluziile şedinţei de închidere sunt fundamentate       

5. În cadrul reuniunii de conceliere, pentru acceptarea recomandărilor: Formular _______ 

a) au fost analizate concluziile din proiectul raportului de audit  X    

b) s-a ţinut cont de punctul de vedere al structurii auditate la formularea soluţiilor      

Sistemul de punctaj: 

1 – se apreciază cu calificativul „nesatisfăcător” 

2 -                                               „slab” 

3 -                                               „satisfăcător” 

4 -                                               „bine” 

5 -                                               „foarte bine” 

 

 

IV. Menţiunile Conducătorului Compartimentului de audit intern 

4.1. Se consideră nesatisfăcător (oare) aspectele apreciate la pct. 2.b), 3.c) şi _____, fiindcă  

(vezi pct.2.b) explicaţia oferită de auditor nu corespunde cu rezultatul evaluării  controlului intern 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.3.c) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.___) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.2. Se apreciază cu calificativul „slab” aspectele apreciate la pct. 1.b), 5.a) şi _____, întrucît 

(vezi pct.1.b) auditorul a comis greşeli la evaluarea scorului factorilor de risc 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.5.a) __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.___)__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.3. Se consideră satisfăcător (oare) aspectele apreciate la pct. 3.b), 4.a) şi _____, deoarece 

(vezi pct.3.b) nu toţi participanţii la şedinţa de deschidere au înţeles prevederile cartei de audit  

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.4.a) __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(vezi pct.___)  ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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PROCEDURA DE AUDIT INTERN    PAI-22 

„PONTAJUL” 

Scopul procedurei Să asigure un format standard pentru managementul  

timpului în cadrul misiunii de audit 

 

Procesul  Resursele majore ale auditului intern sunt oamenii.  

În scopul controlării modului cum sunt utilizate  

aceste resurse, bugetul de timp anual este repartizat 

pe misiuni de audit intern, iar în cadrul acestora este  

detaliat pe etape/activităţi, conform programului de audit.  

Bugetul de timp este controlat prin raportarea după fiecare  

etapă/activitate de audit şi ajută auditorii să se menţină  

în parametrii misiunii. Bugetarea timpului misiunii de  

audit serveşte, de asemenea, ca un instrument de  

planificare şi control în programarea auditorilor,  

în justificarea eforturilor şi realizărilor în  

cadrul misiunii de audit 

ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROCEDUREI 

Executorul acţiunii Acţiunea 

Auditorul La elaborarea Programului de audit, auditorul  

trebuie să estimeze bugetul de timp necesar  

pentru a desfăşura etapele misiunii de audit.  

Totalul etapelor trebuie să fie aproximativ  

sau mai puţin decât bugetul aprobat prin  

planul anual de audit. Bugetul de timp este 

aprobat atunci când programul de audit este aprobat 

Auditorul pregăteşte săptămânal o Fişa de  

pontaj săptămânal 

Îndosariază Fişele de pontaj săptămânal 

Supervizorul Analizează şi aprobă Fişa de pontaj săptămânal 

Îşi întocmeşte propria Fişă de pontaj săptămânal pentru 

evidenţierea timpului utilizat cu supervizarea 

Supervizorul discută despre evoluţia misiunii de audit  

în timpul şedinţelor cu auditorii. Dacă o etapă din  

program nu progresează aşa cum a fost bugetată,  

auditorul trebuie să informeze supervizorul cu privire 

la probleme, abordări nerealiste etc şi să sugereze  

proceduri alternative din timp pentru a preveni întârzierile. 

De comun acord cu auditorii, supervizorul decide ajustările 

necesare pentru realizarea misiunii de audit în condiţii de calitate 

şi cu încadrarea în bugetul de timp aprobat 

 

 

 

Formular tip: D.FPS.22-1 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Elaborat de ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

Aprobat de ____________________________________     Data: „___” ________________ 201X 

 

FIŞA DE PONTAJ SĂPTĂMÎNAL 

Săptămîna de 

lucru 

Documentele de lucru 
Etapa misiunii Activităţile realizate 

formularul data 

21.01.201X – 

25.01.201X 

A.DI.02-1 22.01.1X Planificare Declararea independenţei 
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Formular tip: D.FPS.22-2 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Elaborat de SUPERVIZOR ____________________________     Data: „___” ________________ 201X 

FIŞA DE PONTAJ SĂPTĂMÎNAL 

Săptămîna de 

lucru 

Documentele de lucru Etapa 

misiunii 
Activităţile realizate 

formularul data 

04.02.201X – 

08.02.201X 

C.FRPA.14-1 04.03.1X Raportare Revizuirea proiectului raportului misiunii de 

consiliere activităţilor de conducere 

   

   

   

     

 

Formular tip: D.FPS.22-3 

Entitatea: _______________________________________ 

Structura auditată: ___________________________________________ 

Misiunea de audit intern: _________________________________________________ 

Elaborat de Conducătorul Compartimentului de Audit Intern ____________________________     Data: 

„___” ________________ 201X 

FIŞA DE PONTAJ SĂPTĂMÎNAL 

Săptămîna de 

lucru 

Documentele de lucru Etapa 

misiunii 
Activităţile realizate 

formularul data 

21.01.201X – 

25.01.201X 

A.OS.01-1 22.01.1X Planificare Emiterea ordinului de serviciu 

   

     

   

     

 


