


2 
 

Cuprins 

 
 

I. Introducere….. .....................................................................................................4 
 

II. Elementele fundamentale ale instruirii ............................................................4 
 

III. IniŃierea şi motivarea auditorilor interni…………………………………...7 
 

IV. Grupurile Ńintă..................................................................................................8 
 
V. ConŃinutul Programului de instruire..............................................................10 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

LISTA ABREVIERILOR 

 
 
AI   Auditul Intern 
CFPI   Controlul Financiar Public Intern 
DACFPI  DirecŃia de armonizare a controlului financiar public intern 
MFC   Managementul Financiar şi Controlul 
NMAISP                     Normele metodologice de audit intern în sectorul public 
SNAI                           Standardele naŃionale de audit intern  
TI                                Tehnologii informaŃionale 
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I. INTRODUCERE 

1. Programul de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din 

sectorul public (în continuare – Program) descrie direcŃiile de dezvoltare continuă pe 

termen lung a fiecărui auditor intern din sectorul public al Republicii Moldova, 

precum şi pentru dezvoltarea continuă a profesiei de auditor intern şi unităŃilor de 

audit intern (în continuare – UAI). 

2. În sensul Programului, dezvoltarea continuă este definită ca un domeniu de 

aplicare extins, care nu se axează doar pe modalitatea tradiŃională şi formală de 

instruire. La momentul selectării propunerilor de instruire, auditorii interni trebuie 

să realizeze că este recomandabil de a le implementa pas cu pas. 

3. Prezentul Program include: 

- grupurile Ńintă; 

- conŃinutul modulelor de instruire. 

4. Suplimentar la modulele de instruire acoperite de prezentul Program, 

auditorii interni pot utiliza şi alte forme / metode / surse de dezvoltare profesională, 

precum: 

- întrunirile de grup – cu scopul de a spori nivelul de înŃelegere şi abilităŃile 

practice, schimb de experienŃă, lucru în echipă şi susŃinere reciprocă a 

auditorilor interni, care vor contribui la crearea atitudinii profesionale şi 

sprijinului reciproc; 

- instruirea la locul de muncă – cu scop de dezvoltare a abilităŃilor practice şi 

înŃelegerii, de către auditorii interni, a modului de realizare a activităŃii de 

audit intern, dezvoltare a eticii profesionale a auditorilor interni; 

- pagina web a Ministerului FinanŃelor. 

5. Pagina web a Ministerului FinanŃelor, compartimentul „Controlul Financiar 

Public Intern”, va fi utilizată ca o bază de date, care conŃine: 

- cadrul legislativ şi normativ în domeniul controlului financiar public 

intern; 

- referinŃe (link-uri) utile ale instituŃiilor de profil, literatură de specialitate 

relevantă, articole, etc.; 
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- instruiri realizate în domeniul controlului financiar public intern. 

6. ActivităŃile de instruire profesională se bazează pe o abordare modulară, 

după cum urmează: 

� Modulul 1 „Cadrul de reglementare şi elementele de bază ale auditului   

  intern”; 

� Modulul 2 „Managementul financiar şi controlul”; 

� Modulul 3 „Auditul specializat”. 

7. Modulele vor fi disponibile pentru toŃi auditorii interni cu scopul de a 

perfecŃiona cunoştinŃele, în special cele legate de experienŃa practică. În baza 

necesităŃilor de instruire individuale, auditorii interni şi conducătorii unităŃilor de 

audit intern vor selecta anumite subiecte/teme din cadrul celor trei module de 

instruire. 

II. GRUPURILE łINTĂ 

8. Programul este destinat următoarelor grupuri Ńintă: 

- auditori interni începători; 

- auditori interni de nivel mediu şi auditori interni avansaŃi; 

- conducătorii unităŃilor de audit intern. 

2.1. Auditorii interni începători 

9. Auditorii interni începători vor participa la instruiri, bazate pe: 

- Modulul 1 - Cadrul de reglementare şi elementele de bază ale auditului intern; 

- Modulul 2 – Managementul financiar şi controlul; 

- Modulul 3 – Auditul specializat, inclusiv: 

� auditul TI; 

� auditul performanŃei; 

� auditul financiar. 

10. Fiecare seminar de instruire va include, atît materiale teoretice, cît şi 

exemple practice. 

11. În rezultatul desfăşurării diverselor activităŃi de instruire, se va efectua o 

evaluare, care va aborda subiectul şi tema instruirii. Scopul evaluării este: 
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- de a identifica părŃile seminarului de instruire, care au fost însuşite şi cele care 

necesită dezvoltare ulterioară a cunoştinŃelor şi abilităŃilor auditorilor interni; 

- de a oferi conducătorilor UAI o imagine în ansamblu privind necesităŃile de 

instruire a auditorilor interni; 

- de a acorda suport DACFPI în perfecŃionarea seminarelor şi materialelor de 

instruire, pentru a se axa asupra celor mai necesare subiecte şi teme de 

instruire, precum şi pentru a identifica alte modalităŃi de dezvoltare 

profesională a auditorilor interni. 

 

2.2. Auditorii interni de nivel mediu şi auditorii interni avansaŃi 

12. Grupul Ńintă „auditorii interni de nivel mediu şi auditorii interni avansaŃi” 

este reprezentat de auditorii interni, care dispun de experienŃă în realizarea activităŃii 

de audit intern şi/sau deŃin certificat de calificare profesională. Întru menŃinerea 

certificatului, aceştia trebuie să-şi menŃină şi dezvolte cunoştinŃele şi abilităŃile 

profesionale. 

13. Auditorii interni, care deŃin certificat de calificare profesională, sînt 

obligaŃi să acumuleze minimum 40 de ore anual, prin intermediul unuia sau mai 

multor instrumente de dezvoltare profesională continuă. 

14. O altă modalitate importantă pentru dezvoltarea cunoştinŃelor şi 

abilităŃilor profesionale, reprezintă participarea activă la întrunirile de grup 

(învăŃarea în grup), în cadrul căreia pot fi discutate de către auditori interni diverse 

aspecte şi probleme practice. 

 

2.3. Conducătorii unităŃilor de audit intern 

15. Pentru conducătorii UAI vor fi destinate următoarele instrumente de 

dezvoltare profesională: 

- seminare de instruire; 

- întruniri de grup (învăŃarea în echipă); 

- reŃeaua conducătorilor UAI. 
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16. ActivităŃile de dezvoltare profesională se vor axa, în special, pe 

următoarele domenii: 

- desfăşurarea şi raportarea misiunii de audit intern; 

- elaborarea planului strategic şi planului anual al activităŃii de audit intern, 

programului de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit intern, 

precum şi a raportului anual privind activitatea de audit intern în sectorul 

public; 

- stabilirea sistemului de monitorizare a implementării recomandărilor de audit; 

- stabilirea regulilor de păstrare, arhivare şi transmitere a documentelor aferente 

misiunilor de audit intern către părŃi interne şi externe; 

- evaluarea necesităŃilor de instruire a auditorilor interni. 

 

III. CONłINUTUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRE 

3.1. Modulul 1 „Cadrul de reglementare şi  

elementele de bază ale auditului intern” 

17. Modulul de instruire include elementele de bază ale funcŃiei de auditor 

intern în sectorul public. ConŃinutul modulului constă din: 

- cadrul de reglementare; 

- Standardele naŃionale de audit intern; 

- Codul etic al auditorului intern;  

- Carta de audit intern; 

- Normele metodologice de audit intern în sectorul public; 

- natura profesiei de auditor intern; 

- tipurile de audit intern. 

18. ParticipanŃii vor fi capabili să înŃeleagă esenŃa, poziŃia şi procesul de 

funcŃionare a auditului intern în sectorul public. Concomitent, participanŃii îşi vor 

extinde cunoştinŃele şi competenŃele necesare pentru a desfăşura activităŃi de audit 

intern în conformitate cu SNAI şi NMAISP, care constituie un ansamblu de 

îndrumări pentru funcŃia de auditor intern. ParticipanŃii vor fi capabili să asocieze 
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funcŃia de auditor intern cu alte aspecte a cadrului de guvernanŃă (managementul 

financiar şi controlul, DACFPI, relaŃia cu managerii entităŃilor publice şi managerii 

operaŃionali, relaŃia cu auditorii externi). 

19. ConŃinutul modulului va fi prezentat, utilizînd o combinaŃie echilibrată 

dintre viziuni teoretice, exerciŃii practice şi studii de caz. 

 

Bloc 1:  

16 ore 

Cadrul legal, poziŃia şi natura profesiei de auditor intern 

(NMAISP 1, 2, 13, 16, 17) 

- cadrul legal, care reglementează activitatea de audit intern în sectorul public: Legea 

privind controlul financiar public intern, Codul etic al auditorului intern, Carta de 

audit intern, SNAI, NMAISP, Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din 

sectorul public, Regulamentul privind raportarea activităŃii de audit intern în sectorul 

public; 

- ierarhia standardelor, normelor şi ghidurilor/îndrumărilor; 

- definiŃia auditului intern şi rolul de asigurare şi consiliere al acestuia; 

- ciclul auditului intern; 

- introducere cu privire la diferite tipuri de audit intern: auditul de sistem, auditul de 

conformitate, auditul performanŃei, auditul TI, auditul financiar; 

- rolurile şi responsabilităŃile angajaŃilor unităŃilor de audit intern; 

- principiile cheie şi aspectele fundamentale ale modului de abordare a auditului intern. 

Bloc 2: 

16 ore 

Metodologia de audit: 

paşii misiunii de audit intern, documentarea/arhivarea activităŃii 

de audit intern, asigurarea calităŃii activităŃii de audit intern 

(NMAISP 4-12) 

- planificarea misiunilor de audit intern; 

- lucrul în teren – probele de audit şi testarea de audit, testele de conformitate, testele 

substanŃiale, tehnicile utilizate; 

5 zile / 40 ore 

 

Grupurile Ńintă:  Auditorii interni începători (obligatoriu) 

                                   Auditorii interni de nivel mediu şi auditori interni avansaŃi                    

                                                 (opŃional, părŃi a modulului) 

                                   Conducătorii UAI (opŃional, părŃi a modulului) 
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3.2. Modulul 2 „Managementul financiar şi control” 

20. O parte importantă a activităŃilor realizate de auditorii interni este dedicată 

evaluării sistemului de management financiar şi control (în         continuare - MFC). 

Este esenŃial ca auditorii interni să dispună de suficiente cunoştinŃe privind 

caracteristicile sistemului de management financiar şi control. Astfel, auditorii 

interni vor fi capabili să evalueze eficacitatea şi eficienŃa funcŃionării sistemului de 

- analiza probelor de audit: evaluarea controalelor şi modelului de guvernanŃă; 

- riscurile; 

- raportarea rezultatelor activităŃii de audit intern; 

- urmărirea implementării recomandărilor de audit; 

- eşantionarea în auditul intern - tipuri de eşantionare în auditul intern, riscurile 

aferente eşantionării, etapele eşantionării în auditul intern; 

- evaluarea calităŃii şi gestionarea activităŃii de audit intern; 

- documentarea şi arhivarea activităŃii de audit intern. 

Bloc 3: 

8 ore 

PrecondiŃii şi organizarea funcŃiei de auditor intern 

(NMAISP 3, 4, 8, 10, 14, 15; Regulamentul privind raportarea 

activităŃii de audit intern în sectorul public) 

- roluri şi responsabilităŃi (conştiinciozitatea profesională); 

- relaŃii de lucru eficiente (unitatea de audit, conducerea entităŃii, DACFPI, asistenŃii 

specializaŃi şi consultanŃii, auditul extern); 

- comunicarea cu unităŃile auditate şi conducerea entităŃii, inclusiv liniile de raportare; 

- rolul auditorilor interni privind frauda şi corupŃia; 

- utilizarea managementului riscurilor din perspectiva conducerii entităŃii publice, 

conducătorilor UAI şi auditorilor interni; 

- integritatea şi etica auditorilor interni. 

 
Sub-module, recomandate pentru conducătorii UAI: 

- planificarea activităŃii unităŃii de audit intern - elaborarea planului strategic şi  

     planului anual al activităŃii de audit intern;  

- elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit  

     intern; 

- elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern în sectorul public; 

- rolurile şi responsabilităŃile conducătorilor UAI. 
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management financiar şi control, precum şi să ofere recomandări consecvente în 

vederea îmbunătăŃirii acestuia. ConŃinutul acestui modul va oferi participanŃilor 

cunoştinŃele şi abilităŃile necesare în domeniul managementului financiar şi 

controlului. 

21. Modulul 2 se axează pe aspectele organizatorice, managementul 

riscurilor, componentele de management financiar şi control (modelul COSO) şi 

diverse roluri, responsabilităŃi şi perspective ale auditorilor interni şi managerilor 

privind sistemul de management financiar şi control. 

22. În rezultatul participării, auditorii interni îşi vor extinde abilităŃile şi 

cunoştinŃele necesare în domeniul managementului financiar şi controlului, care le 

vor oferi posibilitatea să organizeze şi să desfăşoare activităŃile de audit în 

conformitate cu SNAI. Concomitent, participanŃii vor obŃine o viziune clară referitor 

la abordările şi perspectivele utilizate în domeniul managementului financiar şi 

controlului. 

23. Modulul 2 este adecvat pentru auditorii interni şi pentru persoanele 

responsabile de implementarea sistemului de management financiar şi control. 

24. ConŃinutul modulului va fi prezentat, utilizînd o combinaŃie echilibrată 

dintre viziuni teoretice, exerciŃii practice şi studii de caz. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 1:  

16 ore 

Introducere în management financiar şi control 

- introducere şi caracteristicile managementului financiar şi controlului; 

- rolul şi responsabilităŃile organizatorice; 

- viziune de ansamblu a modelului COSO; 

8 zile  / 64 ore 

 

Grupuri Ńintă:  Auditorii interni începători (obligatoriu) 

Auditorii interni de nivel mediu şi auditori interni avansaŃi                    

        (opŃional, părŃi a modulului) 

Conducătorii UAI (opŃional, părŃi a modulului) 

Managerii (recomandabil) 

 



11 
 

- activităŃile de control; 

- managementul riscurilor; 

- responsabilităŃile privind procesul de autoevaluare, raportare a managementului 

financiar şi controlului, precum şi emitere a declaraŃiei privind buna guvernare. 

Bloc 2: 

16 ore 

Managementul riscurilor 

- stabilirea obiectivelor conform metodei SMART; 

- identificarea riscurilor; 

- analiza şi descrierea riscurilor; 

- evaluarea riscurilor; 

- controlul riscurilor; 

- apartenenŃa riscurilor; 

- informarea, raportarea, comunicarea şi monitorizarea riscurilor. 

Bloc 3: 

16 ore 

Conceptul de control managerial 

- implementarea Standardelor naŃionale de control intern în sectorul public – 

responsabilitatea managerilor şi auditorilor interni; 

- mediul de control; 

- activităŃile de control; 

- managementul performanŃelor şi al riscurilor; 

- informaŃia şi comunicarea; 

- monitorizarea; 

- responsabilităŃile privind procesul de autoevaluare, raportare a managementului 

financiar şi controlului, precum şi emitere a declaraŃiei privind buna guvernare. 

Bloc 4: 

16 ore 

Organizarea sistemului de management financiar şi control 

- organizarea procesului; 

- autoevaluarea sistemului existent de MFC; 

- identificarea punctelor slabe; 

- elaborarea unui Plan de acŃiuni pentru implementarea MFC; 

- implementarea şi monitorizarea realizării planului de acŃiuni (măsurilor corective); 

- evaluarea sistematică a sistemului de management financiar şi control. 
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3.3. Modulul 3 „Auditul specializat” 

25. Obiectul misiunilor de audit intern variază în practică, de la misiuni de 

audit intern concentrate pe sistemul de management financiar şi control, la domenii 

specializate, care necesită abilităŃi şi cunoştinŃe suplimentare. În cadrul acestui 

modul se vor aborda în profunzime trei tipuri de audit specializat: auditul 

performanŃei, auditul TI şi auditul financiar. 

26. ParticipanŃii îşi vor extinde abilităŃile şi cunoştinŃele necesare cu privire la 

caracteristicile, definiŃiile cheie şi metodologia celor trei tipuri de audit. Auditorii 

interni, care au urmat acest modul, vor fi pregătiŃi să desfăşoare misiuni de audit 

intern, care conŃin elemente cu caracter special. CunoştinŃele şi abilităŃile dobîndite 

pot fi, de asemenea, utilizate în misiunile ordinare şi/sau combinate de audit intern, 

în care elementele celor trei tipuri de audit pot avea un rol important. 

27. ConŃinutul modulului va fi prezentat, utilizînd o combinaŃie echilibrată 

dintre viziuni teoretice, exerciŃii practice şi studii de caz. 

 

 

 

 

 

 

 
Bloc 1:  

16 ore 

Auditul performanŃei 

(NMAISP 17) 

- introducere şi caracteristicile auditului performanŃei; 

- corelaŃia auditului performanŃei cu SNAI şi cadrul normativ relevant; 

- etapele unui audit al performanŃei; 

- măsurarea performanŃei; 

- eficacitatea, eficienŃa şi economicitatea; 

- abordări bazate pe risc în procesul de măsurare a performanŃei; 

- abordări metodologice comune în auditul performanŃei; 

- consideraŃii manageriale privind măsurarea performanŃei; 

6 zile / 48 ore 

 

Grupuri Ńintă:             Auditorii interni începători (opŃional, după participarea         

                                             la modulul 1 şi 2) 

Auditorii interni de nivel mediu şi auditori interni avansaŃi                    

                    (opŃional, părŃi a modulului) 

            Conducătorii UAI (opŃional, părŃi a modulului) 
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- raportarea şi comunicarea constatărilor şi recomandărilor de audit. 

Bloc 2: 

16 ore 

Auditul TI 

(NMAISP 16) 

- introducere şi caracteristicile auditului TI; 

- corelaŃia auditului TI cu SNAI şi cadrul normativ relevant; 

- mediul de control al TI; 

- metodologia şi abordările utilizate în auditul TI; 

- controale ale TI: controale de aplicaŃie, controale cu privire la datele de intrare, datele 

transferate şi datele de ieşire, controale generale; 

- testarea controalelor; 

- raportarea şi comunicarea constatărilor şi recomandărilor de audit. 

Bloc 3: 

16 ore 

Auditul financiar 

 

- introducere şi caracteristicile auditului financiar; 

- terminologia contabilă, principiile şi relaŃia cu SNAI şi cadrul normativ relevant; 

- metodologia şi abordările utilizate în auditul financiar; 

- analiza şi evaluarea rapoartelor financiare; 

- procesele operaŃionale şi auditul financiar: relaŃia manager - auditor intern; 

- relaŃia cu auditorii externi; 

- raportarea şi comunicarea constatărilor şi recomandărilor de audit. 

 

 


