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Acronime şi abrevieri 

 

AI Audit intern 

CCI Chestionar de control intern 

CI Control intern 

DACFPI Direcţia de armonizarea controlului financiar public intern 

a Ministerului Finanţelor 

DAI Direcţia audit intern a Ministerului Finanţelor 

MF Ministerul Finanţelor 

MFC Management financiar şi control 

NMAISP Normele metodologice de audit intern în sectorul public, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 

15.07.2013 

SNAI Standardele naţionale de audit intern, aprobate prin 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 

SNCI Standardele naţionale de control intern în sectorul public, 

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 51 din 

23.06.2009 
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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN ÎN CADRUL MINISTERULUI 

FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

1.1. SCOPUL INSTRUCŢIUNII 

Scopul prezentei Instrucţiuni este de a reglementa desfăşurarea misiunilor de audit 

intern în cadrul Ministerului Finanţelor. 

 

1.2. FUNCŢIA DE AUDIT INTERN A MINISTERULUI FINANŢELOR  

1.2.1. Organizarea auditului intern în cadrul Ministerului Finanţelor  

În conformitate cu art. 19 din Legea RM nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern, la nivelul Ministerului Finanţelor auditul intern este organizat astfel: 

 La nivelul MF - activitatea de audit intern se desfăşoară de către Direcţia de 

audit intern (DAI), instituită în subordinea directă a Ministrului Finanţelor; 

 La nivelul instituţiilor aflate în subordine - activitatea de audit intern se 

desfăşoară prin structurile proprii de audit, organizate sub formă de direcţii 

/secţii /servicii în conformitate cu prevederile alin. (3) art.19 din Legea RM 

nr.229 din 23.09.2010. În cazul în care entităţile publice din subordinea MF nu 

dispun de propriile unităţi de audit sau la solicitarea conducerii MF, funcţia de 

audit intern va fi asigurată de DAI. Lista structurilor aflate în subordinea MF 

este prezentată în Anexa la prezenta Instrucţiune. 

 

1.2.2. Structura Direcţiei audit intern a Ministerului Finanţelor 

Direcţia  audit intern a Ministerului Finanţelor a fost constituită la data de 22 

decembrie 2008, în baza  Hotărîrii Guvernului RM nr.1265 din 14.11.2008 cu privire la 

reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor, prin reorganizarea Secţiei audit intern a 

Trezoreriei de Stat. DAI dispune de un stat de personal în număr de 5 unităţi.  

Direcţia este condusă de şeful Direcţiei, numit şi destituit în /din funcţie de către 

Ministrul Finanţelor. Şeful Direcţiei raportează direct Ministrului Finanţelor, care, dispune 

accesul liber al auditorilor interni la bunuri, persoane relevante, informaţii (inclusiv în 

format electronic) necesare pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit intern, precum şi, 

în caz de necesitate, asigură asistenţa specialiştilor din cadrul sau din afara ministerului. 

Angajaţii DAI sînt subordonaţi şi raportează direct Şefului Direcţiei, iar în lipsa acestuia 

şefului adjunct al Direcţiei.  

Organigrama DAI este prezentată în diagrama nr.1. 
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Diagrama nr. 1 Structura ierarhică a DAI 

 

 

1.2.3. Atribuţiile Direcţiei audit intern 

În conformitate cu Carta de audit intern a DAI principalele atribuţiile ale şefului şi 

personalului DAI sînt: 

a) de a elabora şi înainta spre aprobare Ministrului Finanţelor Carta de audit intern şi, 

în caz de necesitate, a instrucţiunilor proprii de aplicare a NMAISP, ţinînd cont de specificul 

activităţii Ministerului Finanţelor; 

b) de a elabora planul strategic pe termen mediu şi planul anual al activităţii de audit 

intern, folosind metodologia corespunzătoare bazată pe evaluarea riscurilor, politicile în 

domeniu şi preocupările conducerii MF privind controlul sau gestionarea riscurilor, precum 

şi prezintă aceste planuri Ministrului Finanţelor pentru examinare şi aprobare;  

c) de a efectua misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului MFC al unităţii 

auditate, prin colectarea probelor de audit întru justificarea constatărilor, precum şi 

instituirea unui mecanism de urmărire a implementării recomandărilor, care să permită 

monitorizarea şi garantarea faptului că recomandările acceptate de conducere au fost 

implementate în mod eficient sau că conducerea a acceptat să-şi asume riscul de a nu 

întreprinde nici o măsură;  
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d) de a raporta periodic conducerii MF şi anual DACFPI, rezultatele activităţii de 

audit intern desfăşurate în cadrul MF; 

d) de a informa imediat conducerea MF despre suspiciuni privind fraude depistate în 

procesul desfăşurării activităţii de audit;  

e) de a informa Ministrul Finanţelor despre cele mai recente tendinţe şi practici de 

succes în domeniul auditului intern şi de a propune măsuri de aliniere la acestea; 

f) de a înainta către DACFPI propuneri de modificare a actelor legislative şi 

normative în domeniul de competenţă. 
 

 

1.3. TIPURI DE AUDIT DESFĂŞURATE DE DIRECŢIA AUDIT INTERN  

DAI desfăşoară misiuni de audit care pot fi clasificate după mai multe criterii după 

cum urmează: 

I. După funcţia auditului intern (criteriu stabilit în pct. 2.2 din NMAISP 1), DAI 

efectuează: 

a) misiuni de asigurare, care  constituie o examinare obiectivă a 

elementelor probante, efectuată în scopul de a oferi conducerii MF o 

evaluare independentă şi obiectivă privind procesele de management al 

riscurilor, de control şi de guvernare a entităţii; 

b) misiuni de consiliere, care constituie activităţi cu caracter consultativ, 

oferite conducerii MF cu scopul de a asista managementul la realizarea 

obiectivelor entităţii. 

 

II. După obiectivul misiunii de audit (criteriu stabilit în art. 20 din Legea RM nr. 

229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern), DAI efectuează: 

a) auditul de sistem, care examinează sistemul de management financiar şi 

control pentru a evalua eficienţa funcţionării acestuia; 

b) auditul de conformitate (regularitate), care verifică respectarea 

cadrului normativ, a politicilor şi a procedurilor aplicate şi, după caz, 

necesitatea îmbunătăţirii procedurilor de control intern utilizate pentru a 

asigura respectarea legislaţiei; 

c) auditul financiar, care evaluează funcţionarea adecvată şi eficientă a 

procedurilor de control intern aferente sistemelor financiare; 

d) auditul performanţei, care examinează utilizarea resurselor în cadrul 

unui program, funcţii, operaţiuni sau sistem de management pentru a 

determina dacă resursele sînt utilizate în cel mai economic, eficient şi 

eficace mod pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii publice; 

e) auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează eficacitatea 

managementului financiar şi controlului sistemelor informaţionale. 

Menţionăm că, o misiune de audit poate întruni concomitent elemente a cîtorva tipuri 

de audit.  

 

III. După cauza iniţierii misiunii de audit (criteriu stabilit în NMAISP 3), DAI 

efectuează: 
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a) misiuni planificate, care sînt efectuate conform planului anual al 

activităţii de audit intern, aprobat de Ministrul Finanţelor.  

b) misiuni ad-hoc (neplanificate), care sînt efectuate în regim de urgenţă, 

la solicitarea Ministrului Finanţelor a auditării anumitor subiecte mai 

devreme decît este planificat în planul anual /strategic. 

 

1.4. CADRUL NORMATIV APLICABIL DIRECŢIEI AUDIT INTERN 

Instituirea Direcţiei audit intern a Ministerului Finanţelor este reglementată         în 

art.19 din Legea RM nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 

Alte acte legislative şi normative care reglementează activitatea DAI sînt: 

1.4.1. Standardele Naţionale de Audit Intern (SNAI)  

SNAI, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 12.10.2012, ce 

reprezintă declaraţii dezvoltate la cel mai înalt nivel de conceptualizare, care stau la baza 

îndeplinirii unei misiuni de audit, asigură criteriile atît de realizare, cît si de evaluare a 

activităţii de audit, constituind fundamentul unui înalt nivel profesional în practica auditării. 

1.4.2. Codul etic al auditorului intern 

Codul etic al auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 139 

din 20.10.2010, reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care 

reglementează activitatea angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern în domeniul eticii 

profesionale. Codul prevede un şir de principii fundamentale pe care auditorii interni sînt 

obligaţi să le respecte: 

 Integritate; 

 Independenţă şi obiectivitate; 

 Competenţă; 

 Confidenţialitate. 

1.4.3. Carta de audit intern (Regulamentul intern de funcţionare) 

Carta de audit intern, aprobată de Ministrul Finanţelor, defineşte sfera de activitate a 

DAI, stabileşte poziţia acesteia în structura organizaţională a MF, stipulează drepturile şi 

obligaţiile angajaţilor Direcţiei, autorizează accesul la personal, documente şi bunuri fizice, 

necesare îndeplinirii corespunzătoare a activităţii de audit intern. 

1.4.4. Normele metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP) 

NMAISP, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 15.07.2013, 

reprezintă îndrumare metodologice necesare pentru aplicarea SNAI, oferind atît reglementari 

obligatorii, cît si recomandări suplimentare privind formularele-tip, exemple practice 

aferente normelor prezentate etc. 
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1.4.5. Alte acte normative 

Alte acte normative de care se conduce DAI în activitatea sa sînt: 

 Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, 

aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011; 

  Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012.  
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Această parte prezintă proceduri şi tehnici utilizate în derularea unei misiuni de audit 

intern în cadrul Ministerului Finanţelor, descrie atribuţiile fiecărei părţi implicate şi oferă 

modele standard ale documentelor utilizate. 
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2.1. SCHEMA GENERALĂ PRIVIND DERULAREA MISIUNII DE AUDIT 

INTERN  

Diagrama prezentată mai jos oferă o viziune generală asupra procesului de audit intern 

din cadrul MF. În partea stîngă a graficului sînt prezentate etapele procesului de audit intern, 

cu referire la procedurile de urmat, iar în partea dreaptă – rezultatele obţinute cu referire la 

documentele corespunzătoare. 
 

Diagrama nr.2 

 

Descrierea grafică a misiunii de audit intern 
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Ordinul cu privire la efectuarea 
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Declaraţia de interese  (A2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B-01 
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auditaţi B-04 

Programul de lucru al misiunii de audit
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Desfăşurarea şedinţei de 
finalizare a lucrului în teren 

Formular de evaluare a riscurilor     (C1) 
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2.2. PLANIFICAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN 

2.2.1. INIȚIEREA MISIUNII DE AUDIT 

Scopul: 

De a repartiza sarcinile de serviciu între auditorii interni, astfel încît aceştia să poată 

demara misiunea de audit intern. 

De a informa subdiviziunea auditată că urmează să se desfăşoare o misiune de audit 

intern. 

 

Descriere generală: 

Ordinul privind efectuarea misiunii de audit (A1) – act administrativ prin  care se 

conferă autoritate oficială de a efectua misiunea de audit.  Acest ordin întruneşte următoarele 

aspecte: 

a) specifică aria de aplicabilitate a misiunii prin titlul său; 

b) indică locul de efectuare a misiunii (unitatea auditată); 

c) oferă informaţii privind componenţa echipei de audit, inclusiv desemnarea şefului 

echipei de audit; 

d) specifică relaţiile de raportare în realizarea misiunii, inclusiv desemnarea 

supervizorului; 

e) specifică datele concrete de prezentare a proiectului raportului de audit şi raportului 

de audit final. 

Proiectul ordinului se întocmeşte de către şeful echipei de audit, la indicația şefului 

DAI, în baza Planului anual de activitate a Direcției, iar în cazul misiunilor ad-hoc – în baza 

indicației Ministrului Finanțelor. Ulterior, ordinul este avizat de către șeful DAI și înaintat 

spre aprobare Ministrului Finanțelor. 

Declarația de interese (A2) – oferă informații despre funcțiile sau interesele deținute 

de către auditorul intern în raport cu unitatea auditată, care au un impact asupra activității 

acestuia. 

Pînă la aprobarea ordinului privind efectuarea misiunii de audit intern de către 

Ministrul Finanţelor, fiecare auditor desemnat de şeful DAI ca şef /membu al echipei de 

audit, trebuie să întocmească o declaraţie de interese. Astfel, un auditor nu va fi desemnat 

acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios 

necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea șefului DAI, prezentată în 

formă scrisă Ministului Finanțelor.  

Dacă în timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau 

presupusă, auditorii sînt obligaţi să informeze de urgenţă şeful DAI. 

 

 

 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20A/A1%20Ordin%20MF.doc
Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20A/A2%20Declaraţia%20de%20interese.doc
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Atribuții:  

 Șeful echipei de 

audit 

 

1. La indicația șefului DAI, întocmeşte proiectul Ordinul 

privind efectuarea misiunii de audit intern; 

2. Prezintă şefului DAI pentru examinare şi avizare proiectul 

Ordinul privind efectuarea misiunii de audit intern şi 

declaraţiile de interese ale membrilor echipei de audit; 

3. După semnarea Ordinului de către Ministrul Finanţelor, 

asigură aducerea lui la cunoștința tuturor părților 

implicate (membrilor echipei de audit, șefilor 

subdiviziunilor auditate, după caz, supervizorului și altor 

persoane implicate); 

4. Include Ordinul privind efectuarea misiunii de audit 

intern și declaraţiile de interese în dosarul curent. 

Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Completează Declaraţia de interese; 

2. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală 

sau presupusă, informează de îndată șeful DAI. 

Conducătorul DAI 1. Repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în 

parte;  

2. Coordonează proiectul privind efectuarea misiunii de 

audit intern cu Planul anual de activitate a Direcției, iar în 

cazul misiunilor ad-hoc – cu indicația Ministrului 

Finanțelor; 

3. Avizează Ordinul și îl înaintează spre aprobare 

Ministrului Finanțelor; 

4. Examinează și semnează Declaraţiile de interese ale 

membrilor echipei de audit; 

5. După caz, identifică incompatibilitățile semnalate de către 

auditori şi stabilește modalitatea în care acestea poate fi 

atenuate; 

6. După caz, întreprinde  măsuri de rigoare pentru a obţine 

autorizaţiile necesare pentru oferirea accesului la 

informaţii sau baze de date secrete, sisteme 

informaţionale sau încăperi cu acces limitat. 
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Model  (A1)  Ordin privind efectuarea misiunii de audit  
 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

O R D I N 

П Р И К А З 
 

„___”______________20__ or.  Chişinău                        Nr.__________ 

                                                              г. Кишинэу 

 
Cu privire la efectuarea  

misiunii de audit  

 
În scopul realizării Planului anual al activităţii Direcţiei audit intern pentru anul ____, aprobat de 

Ministrul Finanţelor la data de ________________ . 

 

ORDON: 

 

1. De a realiza misiunea de audit intern cu titlul____________________ desfăşurată în cadrul 

____________________. 
    (denumirean unităţii auditate) 

2. Direcţia audit intern va asigura efectuarea auditului intern în perioada _____________ de către echipa 

de audit în următoarea componenţă: 

dl (dna) _______________________________ – şeful echipei,  

                           (numele, prenumele, funcția auditorului) 

dl (dna)    _______________________________ – membru echipei. 

                            (numele, prenumele, funcția auditorului/ auditorilor) 

3. Controlul privind executarea calitativă a misiunii, în termenii stabiliţi şi conform cadrului normativ în 

vigoare este pusă în sarcina supervizorului dlui (dnei)  __________________. 
                                                                                                                                (numele, prenumele, funcţia) 

4. Angajaţii Ministerului Finanţelor şi instituţiilor subordonate vor coopera activ şi vor asigura echipa de 

audit cu informaţia necesară şi documentele solicitate. 

5. Proiectul raportului de audit va fi prezentat la data de __________ dlui (dnei) ___________________, 

care în termen de ___ zile va înainta comentarii la proiectul raportului 
               (numele, prenumele, funcţia) 

6. Raportul de audit va fi prezentat dlui (dnei)  _____________________, Ministru Finanţelor,  
                                                                                                           (numele, prenumele) 

la data de __________________. 

 

                                                                           

                                                                             Ministru Finanţelor 
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                                                                                                                               (numele, prenumele, semnătura) 

 

Model  (A2) Declarație de independență  

Nr. de referinţă al documentului de lucru: A 2 

  

 

DECLARAŢIA DE INTERESE  

   

Numele, prenumele:  
Funcţia deţinută:  

Entitatea publică: Ministerul Finanţelor.  

            Titlul misiunii de audit intern:  
Unitatea auditată:  
 

Incompatibilităţi în legătură cu unitatea auditată D

Da 

N

Nu 

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva din unitatea auditată, care ar 

putea să Vă limiteze măsura în care puteţi să Vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi 

iregularităţi şi neajunsuri? 

  

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să Vă 

influenţeze în misiunea de audit intern? 

  

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) pe parcursul ultimului an în activitatea unităţii 

auditate? 

  

Au deţinut/deţin soţul/soţia, rudele pînă la al doilea grad de rudenie ale auditorului 

intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern funcţii de conducere, pe parcursul ultimului an, 

în unitatea auditată? 

  

Aţi fost implicat(ă) în elaborarea şi implementarea sistemului de management financiar şi control 

al unităţii auditate? 

  

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la unitatea auditată?   

  

Alte circumstanţe, ce generează conflict de interese:  ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

   

Semnat _____________________ _________________________ 
                                 (numele, prenumele)                                   (semnătura) 

Data ________________________  

   

Declaraţia a fost examinată de:  
Semnat _____________________ _________________________ 
                                 (numele, prenumele)                                   (semnătura) 

Data ________________________  
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2.2.2. COLECTAREA ŞI ANALIZA DATELOR 

Scopul: 

Variază în dependenţă de tipul misiunii de audit şi vizează următoarele aspecte: 

 De a obţine mai multe cunoştinţe despre domeniul auditat; 

 De a distinge domeniile semnificative, ce necesită atenţie specială în decursul 

misiunii de audit; 

 De a identifica procesele, obiectivele, riscurile, procedurile şi activităţile de control 

intern aferente sistemului auditat; 

 De a obţine informaţii necesare, care vor facilita efectuarea misiunii de audit. 

 

Descriere generală: 

La această etapă auditorii interni colectează informaţii și date cu caracter general despre 

unitatea auditată, fără verificarea detaliată a acestora. Procedura oferă echipei de audit intern 

oportunitatea de a obţine cunoştinţe adecvate despre domeniul auditat, a identifica 

principalele procese şi obiective operaţionale, precum şi a efectua o evaluare preliminară a 

riscurilor.  

Informația va fi colectată din diferite surse accesibile cum ar fi:  

- dosarul permanent al DAI, inclusiv pentru familiarizarea cu rapoartele de audit intern 

precedente; 

- Internet, în special web site-ul Ministerului Finanțelor, Guvernului RM, altor autorități 

publice, organizațiilor non-guvernamentale etc; 

- solicitarea informației de la unitatea auditată, în special referitoare la documentarea 

proceselor (descrierea grafică și narativă) şi managementul riscurilor (registrul 

riscurilor, rapoarte privind gestionarea riscurilor etc); 

- solicitarea informației de la alte subdiviziuni ale Ministerului Finanțelor (de regulă 

regulamente interne de funcţionare, fişele posturilor, ordine interne de serviciu – de la 

Direcția managementul resurselor  umane; planuri de activitate, rapoarte de activitate, 

dări de seamă – de la Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor);   

- Moldlex, pentru determinarea actelor normative şi legislative relevante domeniului 

auditat; 

- rapoarte de audit extern precedente şi alte rapoarte de control; 

- publicații etc. 

Informații și datele astfel obținute vor fi supuse unei prelucrări care constă în: 

a) analiza unității auditate şi activităţii sale; 

b) determinarea cadrului normativ care reglementează domeniul auditat, cu întocmirea 

Listei actelor normative (A3); 

c) stabilirea obiectivelor şi ariei de aplicabilitate a auditului, reieşind din titlul misiunii de 

audit;  

d) identificarea proceselor de bază ale unității auditate, riscurilor semnificative aferente 

obiectivelor operaționale și modului de gestiune a lor de către management (activităţile 

de control stabilite pentru atenuarea riscurilor); 
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e) determinarea metodelor şi tehnicilor de audit care vor fi utilizate în cadrul misiunii 

pentru colectarea probelor. 

f) întocmirea şi aprobarea unui Plan al misiunii de audit (A4).  

 
Notă: La definirea ariei de aplicabilitate a misiunii de audit se va ţine cont de titlul misiunii de audit, cu 

indicarea perioadei de timp pentru care vor fi colectate probele de audit. De ex: „ Evaluarea eficienţei 

procesului __________ în perioada _________________”.  

 

Rezultatul principal al colectării și analizei preliminare a informației constă în 

confirmarea ariei de aplicabilitate a misiunii de audit (titlului) şi a fezabilităţii acesteia. 

Atribuții:  

Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Colectează din diferite surse informații și date privind 

activitatea unității, procesele auditate; 

2. Identifică actele normative care reglementează domeniul 

auditat;  

3.  Sistematizează și prelucrează informația și datele colectate 

în scopul determinării: 

 obiectivelor misiunii de audit; 

 ariei de aplicabilitate a misiunii de audit; 

 obiectivelor operaţionale ale unităţii auditate şi riscurile 

asociate acestora; 

 metodele şi tehnicile de audit care vor fi utilizate pentru 

colectarea probelor. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Întocmește Lista actelor normative care reglementează 

domeniul auditat; 

2. Organizează o şedinţă cu membrii echipei de audit pentru: 

- confirmarea ariei de aplicabilitate a auditului; 

- stabilirea obiectivelor misiunii de audit; 

- identificarea obiectivelor operaționale ale unităţii 

auditate; 

- identificarea principalelor risc asociate obiectivelor 

operaţionale ale unităţii auditate; 

- determinarea metodelor şi tehnicilor de audit utilizate. 

3. Întocmeşte şi prezintă conducătorului DAI pentru aprobare 

Planul misiunii de audit; 

4. Include Planul misiunii de audit aprobat, Lista actelor 

normative care reglementează domeniul auditat și alte 

informații și date utile colectate (regulamente interne, 

rapoarte, dări de seamă, diagrame etc) în dosarul curent. 

Conducătorul DAI 1. Examinează şi aprobă Planul misiunii de audit. 

 

Model  (A3) Lista actelor normative care reglementează domeniul auditat 
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Numărul de referinţă al documentului de lucru: A 3 

 

 

Lista actelor normative  

care reglementează domeniul auditat1 

 
I. Legi: 

1. Legea nr.______ din ___________ cu privire la _______________________; 

2. ............................................................................................................................ 

 

II. Acte normative subordonate legii: 

1. Hotărîrea Guvernului nr.____ din ______________ privind ________________; 

2. ……………………………………………………………………………………. 

 

III. Acte normative departamentale:  

1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.____ din ___________ cu privire la ________________; 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Acte administrative: 

1. Instrucţiuni şi proceduri, aprobate prin ordine interne ale conducerii. 

 

 

 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                       (numele, prenumele)                          (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 
                                                     (numele, prenumele)                      (semnătura)     

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model  (A4) Planul misiunii de audit 

                                                
1 Actele normative se prezintă în ordinea emiterii lor.  
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APROBAT, 

Şef Direcţie audit intern, 

 ____________________ 
                                                                                                                                                                        (numele, prenumele) 

  ___________________ 
                                                                                                                                                                       (semnătura) 

„___”  ___________ 20__ 

 

PLAN 

AL MISIUNII DE AUDIT INTERN 
 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: A 4 

 

Titlul misiunii de audit: 

 
Unitatea auditată:  

 

Şeful echipei de audit: 

 

Membrii echipei de audit: 

 

Data planificată pentru prezentarea 

proiectului raportului:                    
                   

Data planificată pentru prezentarea 

raportului final: 

                   

 

1. Obiectivele misiunii de audit: 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Aria de aplicabilitate: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Obiectivele operaţionale ale unităţii auditate:  
1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Principalele riscuri asociate obiectivelor operaţionale: 

 _______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________; 

………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Metode şi tehnici de audit utilizate: 

 _______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________; 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                                             (numele, prenumele)                   (semnătura)   
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2.2.3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A 

MISIUNII DE AUDIT 

Scopul: 

De a explica reprezentanţilor unităţii auditate modul de realizare a misiunii de audit, de 

a familiariza cu titlul şi obiectivele misiunii de audit, de a confirma obiectivele operaţionale 

şi principalele riscuri aferente realizării acestora, precum şi de a conveni asupra graficului 

desfăşurării auditului şi persoanelor de contact. 

Descriere generală: 

Scopul şedinţei de deschidere este de a facilita efectuarea eficientă a misiunii de audit. 

Organizarea şedinţei constă în: 

 Identificarea problemelor şi subiectelor esenţiale ce vor fi puse în discuţie cu 

reprezentanţii unităţii auditate; 

 Stabilirea datei şi orei desfăşurării şedinţei de deschidere; 

 Remiterea unităţii auditate a copiilor Ordinului privind efectuarea misiunii de audit şi 

Planului misiunii de audit.   

Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă: 

 prezentarea datelor generale privind misiunea de audit: titlul /aria de 

aplicabilitate şi obiectivele misiunii, perioada desfăşurării, componenţa echipei 

de audit; 

 discutarea /confirmarea obiectivelor operaţionale şi principalelor riscuri aferente 

realizării acestora; 

 comunicarea modului de realizare a intervenţiei la faţa locului (metodelor şi 

tehnicilor utilizate); 

 convenirea asupra unui Program de lucru al misiunii de audit intern; 

 asigurarea condiţiilor necesare derulării misiunii de audit intern; 

 desemnarea persoanei de contact disponibilă să susţină echipa de audit în timpul 

misiunii (aceasta va stabili întîlniri, va acorda acces la documente de lucru, baze 

de date, sistemele computerizate, persoane, bunuri etc., necesare auditorilor 

interni pentru colectarea informaţiilor şi datelor probante); 

 rezolvarea oricăror probleme practice care vor împiedica efectuarea auditului. 

În rezultatul şedinţei de deschidere se întocmeşte Procesul verbal al şedinţei de 

deschidere (A5), care urmează să fie semnat atît de participanţii din partea unităţii de audit 

intern, cît şi de reprezentanţii unităţii auditate. În cazul în care, din partea unităţii auditate 

participă mai mult de 2 persoane, Procesul verbal va fi semnat doar de managerii 

operaţionali prezenţi la şedinţă.  

 

 

 

Atribuții:  
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Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Stabilesc de comun problemele şi subiectele esenţiale ce 

vor fi puse în discuţie în cadrul şedinţei de deschidere cu 

reprezentanţii unităţii auditate; 

2. Discută în detaliu modul de desfăşurare a şedinţei de 

deschidere; 

3. Participă la şedinţa de deschidere; 

4. Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei de 

deschidere. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Stabileşte împreună cu conducerea unităţii auditate data şi 

ora desfăşurării şedinţei de deschidere a misiunii de audit, 

precum şi informează succint despre obiectivele şedinţei; 

2. Remite unităţii auditate copiile Ordinului privind 

efectuarea misiunii de audit şi Planului misiunii de audit; 

3. Organizează o şedinţă cu membrii echipei de audit pentru: 

- stabilirea problemelor şi subiectelor esenţiale ce vor fi 

puse în discuţie în cadrul şedinţei de deschidere cu 

reprezentanţii unităţii auditate; 

- determinarea modului de desfăşurare a şedinţei de 

deschidere, desemnarea moderatorului şedinţei şi 

persoanei care va discuta detalii tehnice. 

4. Participă la desfăşurarea şedinţei de deschidere, de regulă 

în calitate de persoană care discută detaliile tehnice; 

5. Întocmeşte de sine stătător sau desemnează membrul 

echipei de audit responsabil de întocmirea Procesului 

verbal al şedinţei de deschidere; 

6. Remite Procesul verbal pentru semnare reprezentanţilor 

unităţii auditate care au participat la proces; 

7. Include Procesul verbal al şedinţei de deschidere în dosarul 

curent. 

Supervizorul 1. Discută cu membrii echipei de audit modul de desfăşurare 

a şedinţei de deschidere; 

2. De regulă, participă la desfăşurarea şedinţei de deschidere 

în calitate de moderator; 

3.Revizuie şi semnează Procesului verbal al şedinţei de 

deschidere, după semnarea acestuia de către toţi 

participanţii la şedinţă; 

4. Revede documentaţia din dosarul curent.   

Unitatea auditată 1. Stabileşte împreună cu şeful echipei de audit data şi ora 

desfăşurării şedinţei; 

2. Stabileşte persoanele responsabile din cadrul unităţii 

auditate care vor participa la şedinţa de deschidere (de 

regulă 2-3 persoane implicate nemijlocit în procesul 

auditat); 
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3. Participă la şedinţa de deschidere pentru clarificarea 

aspectelor legate de desfăşurarea misiunii de audit; 

2.  Desemnează o persoană de contact între unitatea auditată 

şi echipa de audit; 

3. Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei. 

Model  (A5) Proces verbal al şedinţei de deschidere  

 

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE  
 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: A 5 

 

Titlul misiunii de audit: 

 

Unitatea implicată în procesul auditat:  

 

Şeful echipei de audit: 

 

Membrii echipei de audit: 

 

Data planificată pentru prezentarea proiectului 

raportului de audit:                      

 

Data planificată pentru prezentarea raportului 

final de audit: 

 

Participanţii la şedinţa de deschidere: 

I. Reprezentanţi ai Direcţiei audit intern: 

1. ___________________; 
          (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

 

II. Reprezentanţi ai unităţii auditate: 

1. ___________________; 
          (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Prezentarea datelor generale privind misiunea de audit: titlul /aria de aplicabilitate şi 

obiectivele misiunii, perioada desfăşurării, componenţa echipei de audit; 

2. Discutarea /confirmarea obiectivelor operaţionale şi principalelor riscuri aferente realizării 

acestora; 

3. Comunicarea modului de realizare a intervenţiei la faţa locului (metodelor şi tehnicilor de 

audit); 

4. Convenirea asupra unui Program de lucru al misiunii de audit intern; 

5. Stabilirea condiţiilor necesare derulării misiunii de audit intern; 

6. Desemnarea persoanei de contact din cadrul unităţii auditate disponibilă să susţină echipa de 

audit în timpul misiunii (aceasta va stabili întîlniri, va acorda acces la documente de lucru, 

baze de date, sistemele computerizate, persoane, bunuri etc., necesare auditorilor interni 

pentru colectarea informaţiilor şi datelor probante); 

7. Rezolvarea altor probleme practice care vor împiedica efectuarea auditului. 
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DISCUŢII: 

DECIZII ŞI CONCLUZII: 

  

Data: ___________ 

Semnat de:  

 

Reprezentanţii Direcţiei audit intern: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 

Reprezentanţii unităţii auditate: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 

 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                 (numele, prenumele)               (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                       (numele, prenumele)                (semnătura)     
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2.2.4. ELABORAREA PROGRAMULUI DE LUCRU A MISIUNII DE AUDIT 

Scopul: 

De a oferi tuturor membrilor echipei de audit indicaţii clare cu privire la rolurile 

acestora în cadrul misiunii de audit şi perioada de timp de care dispun pentru realizarea 

etapelor misiunii de audit. 

Descrierea generală: 

Programul de lucru al misiunii de audit (A6) este un document al dosarului de audit, 

care reflectă principalele activităţi necesare de realizat pentru atingerea obiectivelor misiunii 

de audit, precum şi resursele de timp alocate pentru acestea. Activităţile sînt prezentate 

suficient de detaliat, astfel încît fiecare membru al echipei de audit să-şi cunoască 

responsabilităţile sale.  

Programul de lucru al misiunii de audit este actualizat dacă pe parcursul misiunii au loc 

modificări semnificative în ceea ce priveşte: 

 alocarea resurselor (modificarea componenţei echipei de audit, modificarea 

perioadei de desfăşurare a misiunii de audit); 

 planificarea activităţilor, de ex.: în urma obţinerii unei informaţii adiţionale din care 

rezultă necesitatea efectuării unor teste noi sau inutilitatea realizării unor teste 

anterior planificate. 

Procedura de elaborare şi aprobare a modificărilor la program este similară procedurii 

de elaborare şi aprobare a programului propriu-zis. 
 

Notă: La alocarea resurselor pentru cele patru etape ale misiunii de audit se va ţine cont de următorul 

raport: 

 planificarea misiunii de audit -  constituie 30% din volumul de lucru; 

 lucrul în teren – constituie 50% din volumul de lucru; 

 întocmirea raportului de audit – constituie 10% din volumul de lucru; 

 gestionarea /supervizarea misiunii – constituie 10% din volumul de lucru. 
 

Atribuţii: 

Membrii echipei 

de audit (inclusiv 

șeful echipei) 

1. Participă la elaborarea Programului de lucru al misiunii de audit; 

2. Iau act de cunoştinţă cu  Programului de lucru aprobat; 

3. Utilizează Programul de lucru în efectuarea misiunii de audit. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Întocmeşte Programul de lucru al misiunii de audit şi îl prezintă 

spre examinare şi aprobare conducătorului DAI; 

2. În cazul unor modificări semnificative a resurselor alocate sau 

activităţilor planificate, întocmeşte Programul actualizat de lucru 

al misiunii de audit şi îl prezintă spre aprobare conducătorului 

DAI;   

3. Include Programul de lucru aprobat şi, după caz, Programul 
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actualizat de lucru în dosarul curent. 

Conducătorul 

DAI  

1. Examinează Programul de lucru şi, după caz, Programul 

actualizat de lucru din punct de vedere al corespunderii lui cu 

volumul de lucru necesar pentru realizarea obiectivelor de 

audit, resursele disponibile şi termenii limită stabiliţi; 

2.  Aprobă Programul de lucru şi, după caz, Programul actualizat 

de lucru al misiunii de audit; 

3. Urmăreşte modul de realizare al Programului de lucru pe 

parcursul întregii misiuni de audit. 
 

Model  (A6) Programul de lucru al misiunii de audit intern  

APROBAT, 

Şef Direcţie audit intern, 

 ____________________ 
                                                                                                                                                                        (numele, prenumele) 

  ___________________ 
                                                                                                                                                                       (semnătura) 

„___”  ___________ 20__ 
 

PROGRAMUL DE LUCRU AL MISIUNII DE AUDIT INTERN 
 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: A 6 

 

 Titlul misiunii de audit: 

 

 Perioada desfăşurării misiunii de audit: 

                 

 Echipa de audit: 

Şeful echipei ___________________; 
                                     (numele, prenumele) 

Membrul 1 al echipei _________________; 
                                                    (numele, prenumele) 

Membrul 2 al echipei __________________; 
                                                    (numele, prenumele) 

………………………………………………. 

 

Etapa Activitatea 
Data de la 

/pînă la 

Responsabil Nr. de zile 

planificate 

pe 

activitate 

Nr. de ore 

planificate 

pe 

activitate 
Şeful 

echipei 

Membrul 1 

al echipei 

Membrul 2 

al echipei 

Planificarea 

misiunii de 

audit 

Iniţierea misiunii de audit. 

Colectarea şi analiza datelor 
   

 
  

Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţei de deschidere 
   

 
  

Elaborarea Programului de 

lucru 
   

 
  

Lucrul în 

teren 

Analiza controalelor       

Evaluarea riscurilor       
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Testarea       

Formularea constatărilor şi 

recomandărilor preliminare 

de audit 

   

 

  

Raportul de 

audit 

Întocmirea proiectului 

raportului de audit 
   

 
  

Desfăşurarea şedinţei de 

închidere a misiunii de audit 
   

 
  

Întocmirea raportului de 

audit final 
   

 
  

TOTAL     ___ zile ___ ore 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                             (numele, prenumele)               (semnătura) 
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2.3. LUCRUL ÎN TEREN 

2.3.1. ANALIZA CONTROALELOR  

Scopul: 

De a acumula cunoştinţe cît mai exacte privind: (i) riscurile, obiectivele de 

control și activitățile de control instituite în cadrul procesului operaţional auditat, (ii) 

eficacitatea activităților de control, adică măsura în care aceste activități de control 

contribuie la diminuarea riscurile aferente procesului auditat, (iii) activitățile de 

control adecvate procesului auditat pentru menținerea riscurilor la un nivel rezonabil. 

  

Descriere generală: 

Pentru a iniţia lucrul în teren echipa de audit trebuie să efectueze un studiu 

aprofundat al activităților de control. În acest scop vor fi utilizate, combinat sau 

separat, următoarele instrumente: 

a) CCI; 

b) documentarea procesului; 

c) studiul. 

 Documentarea procesului – echipa de audit va analiza descrierea grafică şi 

narativă a procesului, elaborate de unitatea auditată. Totodată, prin aplicarea 

diverselor metode de audit, şi anume interviuri, analiza documentelor de lucru, 

confirmări la faţa locului, analiza sistemelor automatizate etc, se va stabili 

corectitudinea şi actualitatea descrierilor menționate şi, după necesitate, se vor 

introduce modificările de rigoare.   

În cazul în care se constată că sistemul auditat cuprinde procese pentru care nu 

este elaborată descrierea grafică şi/sau narativă, la solicitarea conducerii unității 

auditate, auditorii interni acordă asistență la documentarea proceselor în cauză. De 

asemenea, reieșind din obiectivele misiunii de audit, resursele de timp disponibile, 

precum și propriile necesități, echipa de audit poate să recurgă de sine stătător la 

documentarea anumitor procese în cazurile cînd descrierea efectuată de managementul 

operaţional nu este suficient de detaliată sau a unui segment al procesului care, 

conform obiectivelor misiunii de audit, prezintă o importanţă majoră şi necesită o 

analiză mai minuţioasă. 

Sursele de informaţii utilizate la documentarea proceselor sînt: 

 prevederile actelor normative; 

 regulamentul unităţii auditate, organigrame, fişele posturilor; 

 ghiduri, manuale şi instrucţiuni, utilizate de către personalul care 

gestionează sistemul auditat; 

 planuri, rapoarte, alte date statistice; 

 dosarele de audit precedente; 

 CCI și interviuri cu personalul care gestionează sistemul auditat etc. 

La documentarea proceselor, echipa de audit se va ghida de prevederile SNCI 

nr.12 „Documentarea proceselor operaţionale” şi Ghidul metodologic pentru 

identificarea şi descrierea proceselor. 
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Chestionarul de control intern (B1) este utilizat de către auditorii interni pentru a 

descrie procesul auditat şi identifica dacă activităţile de control există şi funcţionează. 

CCI se aplică în special cînd informația necesită a fi colectată de la mai multe 

persoane sau acestea se află în locaţii diferite sau îndepărtate. Pînă la repartizare, 

formularul CCI și lista persoanelor destinatare urmează să fie coordonată cu 

supervizorul.  

Studiul poate fi axat pe obiective, riscuri, activităţi de control sau etape ale 

procesului auditat: 

- studiul axat pe obiective ale procesului tinde să identifice cel mai bun mod de 

atingere a obiectivelor procesului auditat şi control al riscurilor aferente. 

Acest studiu începe prin identificarea activităţilor de control prin care se 

asigură îndeplinirea obiectivelor procesului şi continuă cu determinarea 

riscurilor reziduale. 

- studiul axat pe riscuri tinde în primul rînd să identifice riscurile legate de 

realizarea obiectivelor procesului auditat. Auditorul intern începe prin 

întocmirea listei tuturor obstacolelor, ameninţărilor şi riscurilor care pot 

împiedica realizarea unui obiectiv al procesului auditat, ulterior examinînd 

activităţile de control şi verifică dacă acestea sînt suficiente pentru 

gestionarea riscurilor identificate. 

- studiul axat pe activități de control studiază, în primul rînd, buna funcţionare 

a activităţilor de control existente. Auditorul intern apreciază măsura în care 

activităţile de control contribuie la atenuarea riscurilor. Scopul acestui studiu 

este de a identifica şi analiza diferenţa dintre eficacitatea reală a activităților 

de control şi eficacitatea aşteptată a acestora. 

- studiul axat pe etape ale procesului auditat vizează examinarea, în primul 

rînd, a multiplelor activităţi /paşi intermediari ai procesului auditat. Auditorul 

intern evaluează, actualizează, validează şi, ulterior, propune măsuri de 

îmbunătăţire şi raţionalizare atît a etapelor, cît şi activităţilor de control din 

cadrul procesului auditat. Astfel, poate fi identificată inutilitatea unor 

activități de control sau necesitatea instituirii unor activități de control noi. 

 

La această etapă a misiunii de audit, auditorii interni evaluează controalele din 

punct de vedere a următoarelor caracteristici: 

 corespunderea cu cadrul de reglementare şi cu obiectivele de control; 

 eficacitatea – dacă asigură atingerea obiectivelor de control; 

 eficienţa – dacă costul activităţilor de control este echilibrat cu riscurile 

controlate. 
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Atribuţii: 

 

 
 
 

Membrii echipei 

de audit (inclusiv 

șeful echipei) 

1. Analizează descrierea procesului auditat prin aplicarea diferitor 

metode de audit şi raportează şefului echipei de audit despre 

corectitudinea şi actualitatea documentării procesului;   

2. După necesitate, elaborează /modifică descrierea grafică şi /sau 

narativă a procesului /anumitor segmente ale procesului;  

3. La solicitarea unității auditate, acordă asistență la documentarea 

proceselor; 

4. Elaborează întrebările din CCI; 

5. Distribuie formularele CCI, oferă explicații privind modul de 

completare și întrebările din CCI, colectează CCI completate și 

analizează răspunsurile; 

6. Efectuează studii, analize și evaluări ale riscurilor și activităților 

de control aferente procesului auditat. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Repartizează membrilor echipei de audit sarcinile și domeniile 

de activitate; 

2. Stabileşte metodele de audit care urmează a fi aplicate pentru 

determinarea corectitudinii şi actualităţii descrierilor grafice şi 

narative ale procesului auditat; 

3. Raportează supervizorului privitor la necesitatea elaborării sau 

actualizării descrierilor unor procese sau a unor segmente din 

proces; 

4. Verifică corectitudinea descrierilor grafice şi /sau narative 

elaborate sau modificate de către membrii echipei de audit; 

5. Verifică corectitudinea elaborării de către membrii echipei de 

audit a CCI în funcție de obiectivele urmărite; 

6. Identifică, împreună cu membrii echipei de audit, persoanele 

destinatare ale CCI; 

7. Analizează concluziile membrilor echipei de audit efectuate în 

baza studiilor efectuate; 

8.  Include descrierile procesului auditat, atît a celor efectuate de 

unităţile auditate, cît şi cele efectuate de echipa de audit, precum 

și a CCI, studiilor, altor înregistrări cu privire la proces în 

dosarul curent. 

Supervizorul 1. Decide privitor la necesitatea elaborării /actualizării descrierilor 

unor procese sau a unor segmente din proces; 

2. Acceptă formularul CCI și lista persoanelor destinatare; 

3. Revede documentaţia din dosarul curent.   
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Model 1 (B1) Chestionar de control intern  

 

Titlul misiunii de audit intern: 
 

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN 

 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: B 1 

Nr. Întrebare Răspuns Comentarii 

1.    

2.    
 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                     (numele, prenumele)                             (semnătura)     

Completat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                                 (numele, prenumele)                    (semnătura)     

Revizuit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                   (numele, prenumele)                          (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                                   (numele, prenumele)                           (semnătura)     

 

Model 2 (B1) Chestionar de control intern  

 

Titlul misiunii de audit intern: 

 

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN 

 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: B 1 

Nr. Întrebare 
Răspuns 

Comentarii 
DA NU 

1.     

2.     
 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                     (numele, prenumele)                             (semnătura)     

Completat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                                 (numele, prenumele)                    (semnătura)     

Revizuit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                   (numele, prenumele)                          (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                                   (numele, prenumele)                           (semnătura)     
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2.3.2. EVALUAREA RISCURILOR ŞI ELABORAREA PROGRAMULUI 

DE TESTARE 

Scopul: 

De a prioretiza principalele riscuri aferente sistemului auditat în baza analizei  

impactului lor şi probabilităţii producerii acestora.  

De a oferi tuturor membrilor echipei de audit indicaţii clare cu privire la 

conținutul, responsabilii, termenele, metodele și tehnicile aplicate pentru colectarea 

probelor de audit. 

 

Descrierea generală: 

În rezultatul analizei controalelor instituite în cadrul procesului auditat, lista 

riscurilor stabilite în Procesul verbal al şedinţei de deschidere va fi confirmată sau 

completată.  

Evaluarea riscurilor se efectuează în baza criteriului dublul de impact și 

probabilitatea apariției, apreciate pe o scară cu trei nivele: mic, mediu sau mare. O 

atenție deosebită, în acest caz, se acordă riscului de fraudă și modului în care acesta 

este gestionat de entitate. 

Pentru a prioretiza și evalua riscurile auditorul intern va utiliza Formularul de 

evaluare a riscurilor (C1). 

Ulterior evaluării și prioretizării riscurilor, auditorul intern selectează activitățile 

de control care trebuie analizate și determină testele ce vor fi efectuate pentru 

evaluarea acestora. 

În scopul planificării și desfășurării testelor de audit, auditorii intern elaborează 

Programul de testare (C2). Acesta se întocmeşte în baza Programului de lucru al 

misiunii de audit şi prezintă, în mod detaliat, toate activitățile pe care auditorii interni 

îşi propun să le efectueze, responsabilii şi perioada de realizare a lor. Pentru a ajuta 

auditorii interni să înțeleagă scopul și importanța testului, Programul de testare va 

reflecta relația dintre procesul auditat, riscuri aferente, obiectivul controlului și 

activitatea de testare (ce și cum urmează a fi testat). 

De asemenea, la această etapă este important să se determine volumul ce urmează 

să fie testat – eșantionul. Metoda de eșantionare aplicată este selectată în funcție de 

obiectivele misiunii de audit, este coordonată cu supervizorul și trebuie să ofere o 

asigurare fermă că eșantionul selectat este reprezentativ, astfel încît constatarea de 

audit să fie corectă și relevantă pentru întreaga populație.  
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Atribuţii: 

 

 

Membrii echipei 

de audit (inclusiv 

șeful echipei) 

1.  Evaluează riscurile pe domeniile repartizate în baza criteriului 

dublul de impact și probabilitate și completează Formularul de 

evaluare a riscurilor; 

2. Identifică și selectează activitățile de control ce urmează a fi 

examinate /testate; 

3. Stabilesc conținutul testelor, metodele și tehnicile ce urmează a 

fi aplicate pentru colectarea probelor de audit; 

4. Determină caracteristicile cantitative şi calitative ale populaţiei, 

înaintează propuneri argumentate privind metoda de 

eşantionare; 

5. În baza metodei de eşantionare acceptate de supervizor, 

stabilesc mărimea eşantionului şi selectează elementele din 

eşantion. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Repartizează membrilor echipei de audit sarcinile și domeniile 

de activitate;  

2. Revizuieşte Formularul de evaluare a riscurilor completat de 

membrii echipei de audit; 

3. Organizează o ședință cu membrii echipei de audit pentru a 

stabili lista activităților de control care urmează a fi evaluate în 

cadrul testărilor, conținutul testelor, metodele și tehnicile ce 

urmează a fi aplicate pentru colectarea probelor de audit; 

4. Întocmeşte Programul de testare; 

5. Raportează supervizorului privitor la metoda de eşantionare ce 

urmează a fi aplicată; 

6. Informează supervizorul despre necesitatea antrenării unui 

specialist de profil din cadrul sau din afara MF pentru facilitarea 

acumulării probelor de audit şi asistenţă în teren; 

7. Include Formularul de evaluare a riscurilor şi Programul de 

testare în dosarul curent. 

Supervizorul 1. Decide privitor la metoda de eşantionare ce urmează a fi 

aplicată; 

2. Solicită conducerii MF atragerea serviciilor specializate pentru 

desfăşurarea misiunii de audit; 

3. Revizuieşte şi acceptă Programul de testare; 

4. Revede documentaţia din dosarul curent.   
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Model  (C1) Formular de evaluare a riscurilor  

   

FORMULAR DE EVALUARE A RISCURILOR 
 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: C 1 

 

Titlul misiunii de audit: 

Proces:  Obiective operaţionale:  

 .......................... ; 

……………………… 

 

Numărul 

riscului:  

Descrierea riscului:  

 

 

 

Descrierea impactului asupra procesului:  
1. ………………… ; 

2. ………………… ; 

………………………… 

Nivelul impactului: _________ 
(mare /mediu /mic) 

Expunerea la risc*: 

Risc ___________________ 
          (intolerabil /tolerabil /acceptabil) 

 

   

   

   
 

Motive de apreciere a probabilităţii:  
1. ………………… ; 

2. ………………… ; 

................................... 

Nivelul probabilităţii: ______ 
(mare /mediu /mic) 

*Notă:  Roşu (notat cu litera R) = risc intolerabil – sînt necesare acţiuni;  

  Galben (notat cu litera G)  = tolerabil – pot fi luate acţiuni;  

             Verde (notat cu litera V)  = acceptabil – nu sînt necesare acţiuni. 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                               (numele, prenumele)                         (semnătura)     

Revizuit de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                (numele, prenumele)                         (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                      (numele, prenumele)                        (semnătura) 
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Model  (C2) Program de testare 

PROGRAM DE TESTARE  

                Titlul misiunii de audit: 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    Numărul de referinţă al documentului de lucru: C 2 
       

Procesul:  
 

Riscul:  

Obiectivul controlului: Descrierea testului: Perioada desfăşurării Responsabil 

Test D 1:    

 

  

Test …..:    

 

  

Riscul:  

Obiectivul controlului: Descrierea testului: Perioada desfăşurării Responsabil 

Test D 1:    

 

  

Test …..:    

 

  

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                             (numele, prenumele)                       (semnătura)     

Revizuit de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                (numele, prenumele)                      (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                      (numele, prenumele)                       (semnătura)      
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2.3.3. COLECTAREA PROBELOR /TESTAREA 

Scopul: 

De a colecta informaţii suficiente, relevante şi sigure, care să oferire o bază 

rezonabilă pentru constatările şi concluziile de audit. 

 

Descrierea generală: 

La etapa de colectare şi prelucrare a informaţiilor, auditorul intern efectuează 

testări în conformitate cu Programul de testare. Munca în cadrul acestei faze produce 

probe de audit în baza cărora auditorul formulează constatări, concluzii şi 

recomandări. 

Tehnicile utilizate la această etapă de auditorii interni sînt: 

1) Verificarea asigură validarea, confirmarea, acurateţea înregistrărilor, 

documentelor, declaraţiilor, concordanţa cu cadrul normativ şi reglementările 

interne, precum şi eficacitatea activităţilor de control. Tehnicile de verificare 

sînt: 

 Comparaţia – confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia 

din două sau mai multe surse diferite; 

 Examinarea – presupune urmărirea în special a detectării erorilor sau a 

iregularităţilor; 

 Recalcularea – verificarea calculelor matematice; 

 Confirmarea – solicitarea informaţiei dintr-o sursă independentă (a treia 

parte) în scopul validării acesteia; 

 Urmărirea – verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea 

operaţiunilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat; 

 Inventarierea – verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin 

examinarea operaţiunilor de la articolul înregistrat spre documentele 

justificative. 

2) Observarea fizică reprezintă probe fizice sub formă de observări, examinări 

la faţa locului, cercetări, înregistrări, fotografii etc prin care auditorii interni îşi 

formează o părere proprie. 

3) Interviul se realizează de către auditorii interni prin intervievarea angajaţilor 

unităţii auditate sau persoanelor terţe vizate. Informaţiile obţinute în cadrul 

interviului nu pot servi ca probe sigure şi trebuie confirmate prin alte probe de 

audit (de ex.: documente, observări fizice etc). Dacă auditorul intern îşi 

argumentează constatarea doar în baza informaţiei obţinute în cadrul 

interviului, aceasta urmează să fie confirmată de intervievat prin semnătură. 

4) Chestionarea este realizată prin intermediul chestionarului de control intern, 

ce cuprinde o listă de întrebări, închise sau deschise, care au ca scop 

identificarea obiectivă a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestora. 

5) Analiza constă în descompunerea unui întreg în elemente componente, care 

pot fi izolate, identificate, cuantificate şi măsurate distinct. 
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6) Simularea situaţiei constă în trecerea prin proces a unor date de testare 

pentru a verifica dacă activitatea de control funcţionează, de exemplu 

introducerea într-un sistem informaţional a unor informaţii greşite pentru a 

observa dacă acesta o va depista /respinge. Acest tip de test se realizează 

numai cu acordul conducerii unităţii auditate şi cu supravegherea persoanelor 

responsabile. 

7) Studiul reprezintă compararea informaţiilor sau datelor perioadei curente cu 

cele similare din perioada precedentă sau cu datele unui sistem similar pentru 

aceeaşi perioadă. 

8) etc 
 

În cadrul procesului de testare, auditorii interni abordează următoarele obiective 

de control: 

I.  Dacă în cadrul procesului auditat sînt instituite activităţile de control 

preconizate conform cadrului normativ – teste de conformitate; 

II. Dacă activităţile de control existente au funcţionat eficient pe întreaga 

perioadă analizată (au întrunit obiectivele de control şi au diminuat riscurile 

inerente) – teste substanţiale.  

Pentru înregistrarea şi confirmarea probelor acumulate în cadrul testelor, 

auditorii interni întocmesc liste de verificare, interviuri (D1), CCI (B1), grafice, 

diagrame etc şi fac copii ale documentelor analizate.  

Lista de verificare reprezintă o modalitate de documentare a activităţilor 

efectuate de auditorul intern la etapa testării. Acest document consemnează 

informaţiile obţinute şi analizele făcute şi trebuie să confirme constatările şi 

recomandările de audit. 

Important! Auditorii intern poartă responsabilitate integrală pentru 

veridicitatea probelor acumulate. 

 

Atribuţii: 

Membrii echipei 

de audit (inclusiv 

șeful echipei) 

1. Efectuează testările conform procedurilor şi termenelor stabilite 

în Programul de testare;  

2. Documentează testele efectuate prin întocmirea listelor de 

verificare, interviurilor, CCI, graficelor, diagramelor etc şi 

scoaterea copiilor documentelor analizate. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Apreciază dacă probele obţinute de membrii echipei de audit 

sînt suficiente, relevante şi sigure;  

2. Analizează dacă listele de verificare, interviurile, CCI, graficele, 

diagramele etc sînt corect întocmite, iar copiile documentelor 

sînt suficiente şi relevante pentru susţinerea probelor de audit; 

3. Include listele de verificare, interviurile, CCI, graficele, 

diagramele etc, precum şi copiile documentelor în dosarul 

curent.  

Supervizorul 1. Revede documentaţia din dosarul curent.   
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Model  (D1) Interviu 

 

Interviu ___ 
 

 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: D 1 

 

Titlul misiunii de audit: 

 

Data desfăşurării interviului:    

 

 

Persoana intervievată:   

 

Obiectivul interviului:  

 

Întrebare:   

1…………………………? 
Răspuns:  

 

Întrebare:  

2…………………………? 

Răspuns:  

 

Întrebare:  

……………………………… 

Răspuns:  

 

 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                              (numele, prenumele)                          (semnătura)     

Revizuit de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                 (numele, prenumele)                      (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                         (numele, prenumele)                     (semnătura)     

 

 

 

 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20D/D1%20Interviu.docx


Instrucţiunea privind desfăşurarea misiunilor de audit intern 

 în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

 

 

2.3.4. FORMULAREA CONCLUZIILOR ŞI CONSTATĂRILOR DE 

AUDIT, PRECUM ŞI A RECOMANDĂRILOR PRELIMINARE  

Scopul: 

De a formula în baza testelor efectuate a opiniilor /concluziilor şi constatărilor de 

audit, precum şi de a expune o versiune preliminară a recomandărilor pentru 

soluţionarea situaţiei constatate.  

 

Descrierea generală: 

 

În baza informaţiilor colectate din diferite surse şi procedurilor analitice aplicate, 

auditorul intern formulează concluzii şi constatări prin utilizarea unor argumente 

logice şi, după caz, oferă recomandări de soluţionare a situaţiei. Constatările şi 

recomandările preliminare de audit sînt prezentate în Test (D2). 

Constatările de audit sînt formulate astfel încît să întrunească cele 4 elemente: 

a) Criteriul – precizează standardele sau criterii stabilite, descrie situaţia 

„ideală”;  

b) Situaţia – indică faptele constatate în rezultatul testelor efectuate, 

obligatoriu facîndu-se referinţă la probe concrete de audit; 

c) Cauza – precizează de ce s-au întîmplat cele constatate; 

d) Efectul – indică impactul produs în rezultatul materializării riscului / ce 

rezultat a avut constatarea. 

În cazul constatării unor puncte slabe ale procesului auditat, auditorul intern va 

formula recomandări, implementarea cărora va apropia situaţia identificată (situaţia 

din constatarea de audit) de situaţia dorită (de criteriu). Recomandările vor fi redactate 

clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările trebuie să fie fezabile 

şi economice şi să aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul 

previzibil asupra procesului auditat. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi, pe 

această bază, de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la 

nivelul entităţii /unităţii auditate 

Auditorul intern discută toate constatările semnificative cu unitatea auditată pe 

măsura identificării lor. Unitatea auditată poate oferi informaţii utile şi colabora cu 

auditorul intern pentru a găsi cea mai bună cale de soluţionare a constatărilor. 
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Atribuţii: 

Membrii echipei 

de audit (inclusiv 

șeful echipei) 

1. Formulează constatările de audit şi versiunea preliminară a 

recomandărilor;  

2. Întocmesc testele, la care anexează probele de audit 

documentate prin liste de verificare, interviuri, CCI, grafice, 

diagrame etc, precum şi copii ale documentelor; 

3. Poartă discuţii neformale cu angajaţii unităţii auditate despre 

potenţialele erori şi puncte slabe, pentru a fi siguri de faptul că 

acestea există şi că punctele slabe dintr-un anumi domeniu nu 

sînt compensate de alte activităţi de control la o altă etapă a 

procesului auditat. 

Șeful echipei de 

audit 

1.  Revizuieşte testele pentru a aprecia dacă constatările de audit 

reflectă cele 4 elemente obligatorii: criteriu, situaţie, cauză şi 

efect, iar recomandările de audit sînt fezabile şi oferă soluţia 

cea mai bună pentru corectarea situaţiei; 

2.  Include testele în dosarul curent. 

Supervizorul 1. Revede documentaţia din dosarul curent.   

 

Unitatea auditată 1. Discută cu auditorii interni despre potenţialele erori şi puncte 

slabe în vederea confirmării acestora sau, după caz, prezentării 

informaţii suplimentare pentru identificarea corectă a situaţiei 

existente; 

2. Colaborează cu auditorii interni pentru a găsi cea mai bună cale 

de soluţionare a constatărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucţiunea privind desfăşurarea misiunilor de audit intern 

 în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

 

Model  (D2) Test 

 

TEST ____  

 
Numărul de referinţă al documentului de lucru: D 2 

 

Titlul misiunii de audit:  

Descrierea riscului: Obiectivul controlului: 

Populaţia:  

 

 

Eşantionul:  
 

 

Metode şi tehnici 

utilizate:   

 

Descrierea testului:  

 

 

Rezultatele testului: 

 

 

Versiunea preliminară a constatării de audit: 

Versiunea preliminară a recomandării de audit: 

 
Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                                              (numele, prenumele)                      (semnătura)     

Revizuit de către:  ________________ ______________ /data:______________ 
                                                                    (numele, prenumele)                         (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 
                                                                          (numele, prenumele)                           (semnătura)     
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2.3.5. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE FINALIZARE A LUCRULUI ÎN 

TEREN  

Scopul: 

De a prezenta unităţii auditate versiunea preliminară a constatărilor şi 

recomandărilor de audit pentru a obţine asigurări suplimentare precum că constatările 

se bazează pe fapte sigure, iar recomandările oferite sînt realizabile.  

 

Descrierea generală: 

 

Indiferent cît de calitativ nu ar fi efectuată misiunea de audit, există riscul unor 

erori sau neînţelegeri privind probele de audit care stau la baza constatărilor şi, 

ulterior, care influenţează formularea recomandărilor de audit. Pentru a obţine o 

asigurare suplimentară precum că constatările se bazează pe fapte sigure, iar 

recomandările oferite sînt realizabile, auditorii interni poartă discuţii neformale cu 

angajaţii unităţii auditate (în special personalul de conducere) privind constatările 

semnificative pe măsura identificării lor, precum şi se consultă privitor la cea mai 

bună cale de soluţionare a situaţiei constatate. 

În cazul în care versiunea preliminară a constatărilor şi recomandărilor de audit 

necesită a fi discutată şi cu reprezentanţii altor unităţi structurale ale MF sau ai 

instituţiilor subordonate, sau dacă la etapa colectării probelor de audit nu a fost 

posibilă confirmarea situaţiei constatate de către personalul unităţii auditate, la decizia 

şefului echipei de audit şi cu acceptul supervizorului va fi desfăşurată o şedinţă de 

finalizare a lucrului în teren, în cadrul căreia echipa de audit va oferi unităţii auditate 

posibilitatea de a analiza şi a discuta constatările şi recomandările de audit 

preliminare, totodată favorizînd procesul de înţelegere şi acceptare a lor. 

  Pentru desfăşurarea eficientă a şedinţei de finalizare a lucrului în teren, echipa 

de audit va prezenta din timp unităţii auditate, în formă scrisă, varianta preliminară a 

celor mai importante constatări şi recomandări. 

În rezultatul şedinţei de finalizare a lucrului în teren se întocmeşte Procesul 

verbal al şedinţei de finalizare a lucrului în teren (D3), care urmează să fie semnat de 

toţi participanţii. În cazul în care, din partea unităţii auditate, altei unităţi structurale 

ale MF sau instituţiei subordonate participă mai mult de 2 persoane, Procesul verbal 

va fi semnat doar de un singur reprezentant al acesteia care deţine funcţia ierarhic 

superioară.  

Atribuții:  

Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Comunică şefului echipei de audit despre necesitatea 

desfăşurării şedinţei de finalizare a lucrului în teren; 

2. Participă la şedinţa de finalizare a lucrului în teren prin 

argumentarea, la necesitate, a probelor acumulate, 

constatărilor formulate şi recomandărilor oferite; 

3. Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei de 
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finalizare a lucrului în teren; 

4. După caz, modifică constatările şi recomandările de audit şi 

pregătesc documente suplimentare necesare pentru a 

justifica modificările introduse. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Decide şi comunică supervizorului referitor la necesitatea 

desfăşurării şedinţei de finalizare a lucrului în teren; 

2. Stabileşte împreună cu ceilalţi participanţi, data şi ora 

desfăşurării şedinţei de finalizare a lucrului în teren; 

3. Cu cîteva zile înaintea desfăşurării şedinţei, remite 

participanţilor versiunea preliminară a constatărilor şi 

recomandărilor de audit; 

8. Întocmeşte de sine stătător sau desemnează membrul 

echipei de audit responsabil de întocmirea Procesului 

verbal al şedinţei de finalizare a lucrului în teren; 

9. Remite Procesul verbal pentru semnare participanţilor la 

şedinţă; 

10. Include Procesul verbal al şedinţei de finalizare a lucrului 

în teren în dosarul curent. 

Supervizorul 1. Acceptă desfăşurarea şedinţei de finalizare a lucrului în 

teren; 

2. După necesitate, participă la şedinţa de finalizare a lucrului 

în teren; 

3. Revizuie şi semnează Procesului verbal al şedinţei de 

finalizare a lucrului în teren, după semnarea acestuia de 

către ceilalţi participanţi la şedinţă. 

Participanţii la 

şedinţa de 

finalizare a lucrului 

în teren (unitatea 

auditată, alte unităţi 

structurale ale MF, 

instituţiile 

subordonate) 

1. Stabilesc împreună cu şeful echipei de audit, supervizorul 

sau şeful DAI, data şi ora desfăşurării şedinţei de finalizare 

a lucrului în teren; 

2. Desemnează persoanele care vor participa la şedinţa de 

finalizare a lucrului în teren; 

3. Pînă la desfăşurarea şedinţei, iau act de cunoştinţă cu 

versiunea preliminară a constatărilor şi recomandărilor de 

audit; 

4. Participă la şedinţa de finalizare a lucrului în teren pentru 

a-şi declară opiniile în privinţa constatărilor de audit, după 

caz, pentru a prezenta informaţii suplimentare pentru 

identificarea corectă a situaţiei existente, precum şi 

colaborează cu auditorii interni pentru a găsi cea mai bună 

cale de soluţionare a constatărilor; 

5.  Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei. 
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Model  (D3) Proces verbal al şedinţei de finalizare a lucrului în teren 

 

PROCESUL VERBAL  

AL ŞEDINŢEI DE FINALIZARE A LUCRULUI ÎN TEREN  

 
 

Numărul de referinţă al documentului de lucru: D 3 

 

Titlul misiunii de audit: 

 

Şeful echipei de audit: 

 

Membrii echipei de audit: 

 

Unitatea implicată în procesul auditat:  

 

Participanţii la şedinţa de finalizare a lucrului în teren: 

I. Reprezentanţi ai Direcţiei audit intern: 

1. ___________________; 
                     (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 
 

II. Reprezentanţi ai unităţii auditate: 

1. ___________________; 
                                            (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

III. Reprezentanţi ai altor unităţi structurale ale MF şi instituţii subordonate: 

1. ___________________; 
                         (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 
 

ORDINEA DE ZI: 

1. Prezentarea versiunii preliminare a constatărilor şi recomandărilor de audit. 

 

DISCUŢII: 

DECIZII ŞI CONCLUZII: 

  

Data: ___________ 

 

Semnat de:  

Reprezentanţii Direcţiei audit intern: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 

 

Reprezentanţii unităţii auditate: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 
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Reprezentanţii altor unităţi structurale ale MF sau instituţii 

subordonate: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 
 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  

                                                                 (numele, prenumele)                  (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 

                                                                            (numele, prenumele)                     (semnătura)     
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2.4. RAPORTUL DE AUDIT 

2.4.1. ÎNTOCMIREA PROIECTULUI RAPORTULUI DE AUDIT  

Scopul: 

De a prezenta cadrul general de desfăşurare a misiunii de audit, obiectivele,  

constatările, concluziile şi recomandările echipei de audit. 

  

Descriere generală: 

Elaborarea proiectului Raportului de audit se efectuează pe baza testelor şi a 

celorlalte documente din dosarul curent. La redactarea textului proiectului trebuie să 

fie respectate următoarele cerinţe: 

- constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă, obiectivă, 

incontestabilă, cu referinţă la probe concrete de audit; 

- recomandările trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi să prezinte cea 

mai eficientă şi economă soluţie de remediere a situaţiei şi de reducere a 

potenţialelor riscuri; 

- evitarea utilizării expresiilor generale, nemăsurabile (de exemplu: în general, 

uneori, majoritatea, deseori, în multe cazuri etc), cu un ton critic, tendenţios, 

părtinitor; 

- utilizarea unui limbaj cît mai uzual şi a unui stil de exprimare clar şi concret, 

astfel încît să nu fie necesară o interpretare sau comentare verbală a raportul; 

- ierarhizarea constatărilor şi recomandărilor, clasificate în funcţie de 

importanţa lor în majore, medii şi minore; 

- menţionarea aspectelor pozitive şi a îmbunătăţirilor constatate de la ultima 

misiune de audit sau pe parcursul misiunii curente. 

Raportul de audit are o structură standard şi trebuie să includă următoarele 

capitole: 

1) Foaia de titlu – include date de identificare a misiunii de audit şi anume: 

numărul raportului şi anul elaborării, titlul misiunii, unitatea auditată, autorul 

raportului (entitatea, structura, componenţa echipei de audit, supervizorul), 

menţiunea privind avizarea raportului de şeful echipei de audit şi supervizor, 

menţiunea privind aprobarea raportului de către Ministrul Finanţelor; 

2) Cuprins – este o prezentare a structurii raportului cu indicarea paginii pentru 

fiecare capitol şi paragraf; 

3) Acronime şi abrevieri – prezintă o listă a acronimelor şi abrevierilor utilizate 

în textul raportului. Nu vor fi utilizate acronime şi abrevieri pentru cuvintele 

sau sintagmele utilizate doar 1-2 ori în raport;  

4) Sumarul executiv – se întocmeşte la etapa elaborării raportului de audit final 

şi include informaţii succinte privind: (i) titlul misiunii, perioada desfăşurării, 

unitatea auditată; (ii) rezumatul constatărilor şi recomandărilor de importanţă 

majoră şi medie; (iii) după caz, existenţa unui dezacord a unităţii auditate faţă 

de constatările sau recomandările de audit; 

5) Introducere – prezintă informaţii privind perioada desfăşurării misiunii de 
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audit cu referinţă la actul administrativ care dispune realizarea acesteia şi 

cuprinde următoarele paragrafe: 

a) Titlul misiunii – conform Ordinului privind efectuarea misiunii de audit; 

b) Tipul auditului – poate fi audit de sistem /financiar /de conformitate 

/performanţă /tehnologiilor informaţionale, uneori reflectînd şi aspecte 

ale altor tipuri de audit;    

c) Obiectivele misiunii – coincid cu cele înscrise în Planul misiunii de 

audit; 

d) Metodologia auditului – o prezentare a cadrului normativ- metodologic 

de reglementare şi aplicare a auditului intern în sectorul public şi 

descrierea succintă a celorlalte capitole din raport, inclusiv criteriile de 

determinare a importanţei constatărilor şi recomandărilor de audit; 

e) Domeniul de aplicare – coincide cu cel înscris în Planul misiunii de 

audit; 

f) Echipa de audit – numele, prenumele şi funcţia şefului şi membrilor 

echipei de audit conform Ordinului privind efectuarea misiunii de audit;  

g) Metode şi tehnici utilizate – o descriere succintă a metodei de 

eşantionare aplicate, precum şi explică tehnicile şi instrumentele de 

audit utilizate pentru colectarea probelor de audit; 

6) Context administrativ – include o descriere generală a sistemului auditat, 

prin prisma obiectivelor operaţionale, cu evidenţierea importanţei acestuia 

pentru entitate, a cadrului de reglementare, a modului de organizare şi 

desfăşurare a procesului în ansamblu, astfel încît cititorul raportului să 

înţeleagă în ce conjunctură sînt prezentate constatările şi recomandările de 

audit; 

7) Constatări şi recomandări – auditorii interni trebuie să se pronunţe asupra 

obiectivelor misiunii de audit în ordinea în care acestea au fost stabilite în 

Planul misiunii de audit. Constatările efectuate trebuie prezentate cu trimitere 

explicită la anexele din dosarul curent (teste, liste de verificare, informaţii, 

copii ale documentelor etc). Sînt prezentate distinct constatările cu caracter 

pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor 

pozitive, pe de o parte, şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor 

stabilite, pe de altă parte. Recomandările succed constatările de audit astfel 

încît constatările cu caracter negativ sînt urmate de una sau mai multe 

recomandări. Atît constatările, cît şi recomandările de audit vor fi prezentate 

în funcţie de nivelul de prioritate stabilit: major, mediu şi minor. 

8) Concluzii – conţine o opinie generală despre constatările şi recomandările de 

audit prezentate, spre exemplu pentru a oferi o evaluare generală a eficacităţii 

activităţilor de control asupra întregului sistem sau pentru a oferi recomandări 

de nivel înalt pentru conducerea superioară. 

9) Anexe – include o clasificare a constatărilor şi recomandărilor de audit 

conform importanţei lor, prezentată sub formă de matrice. Astfel, constatările 

sînt evaluate în funcţie de importanţa lor, în baza criteriului dublu de impact al 

riscurilor şi conformitate cu cadrul normativ, calificate ca fiind majore dacă 
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necesitatea îmbunătăţirilor este indispensabilă, medii dacă sînt necesare 

îmbunătăţiri semnificative a eficienţei şi minore dacă impactul constatărilor 

este minim sau schimbările nu sînt în competenţa MF. Recomandările, de 

asemenea, sînt evaluate după criteriul dublu, format din impactul obţinut în 

rezultatul implementării şi fezabilitatea acestei acţiuni, calificate ca fiind 

majore dacă efectul este maxim şi implementarea lor este uşor realizabilă, 

medii dacă recomandările sînt semnificative dar mai greu realizabile şi minore 

dacă efectul este minim sau recomandările sînt dificil de implementat. 

De asemenea, anexele la raport pot conţine şi alte informaţii necesare 

unităţii auditate pentru a acţiona pe marginea constatărilor şi recomandărilor 

de audit, sau informaţiile necesare pentru a susţine constatările de audit. 

Acestea pot fi prezentate sub formă de:  

- tabele, grafice, diagrame etc; 

- comentarii ale unităţii auditate în cazul dezacordului privind constatările 

şi recomandările de audit; 

- planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit; 

- etc. 

 

Atribuții:  

Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Întocmesc capitolul „Constatări şi recomandări” al 

Proiectului raportului de audit conform sarcinilor şi 

domeniilor repartizate la etapa lucrului în teren;  

2. Indică pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de 

audit anexa din dosarul curent care conţine informaţii 

probante corespunzătoare. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Întocmeşte Proiectul raportului de audit prin compilarea 

textului capitolului „Constatări şi recomandări” şi elaborarea 

celorlalte capitole ale raportului cu excepţia „Sumarului 

executiv”. 

2. Transmite supervizorului Proiectul raportului de audit, 

împreuna cu anexele din dosarul curent la care se fac 

trimiteri în textul raportului; 

3. Efectuează schimbările în textul raportului propuse de către 

supervizor; 

4. Include Proiectul raportului de audit în dosarul curent. 

Supervizorul 1. Analizează Proiectul raportului de audit şi formulează 

propuneri de modificare, dacă este cazul; 

2. Stabileşte dacă proiectul, în întregime sau doar părţi din el, 

necesită consultări specializate (de exemplu: revizuire din 

punct de vedere juridic) pe care la organizează. 
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Model – Foaie de titlu 

Aprob, 

  Ministru Finanţelor, 

  ___________________ 
(numele, prenumele, semnătura) 

„___”  ___________ 20__ 

 

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

                        DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

 

 

 

RAPORT 

 DE AUDIT INTERN 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea auditată:  

 
________________________________ 

  

Titlul misiunii de audit:  

 
„……………………………… 
………………………………. 
……………………………….” 

 

20__ 
 

Nr. 04-08-__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervizor: 

____________ 
           (numele, prenumele) 

Şeful echipei: 

____________ 
           (numele, prenumele) 

Membrii  echipei: 

____________ 
           (numele, prenumele) 
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MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE AUDIT INTERN 
 

 

 

 

 

TITLUL MISIUNII DE AUDIT: „……………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………” 

 

 

UNITATEA AUDITATĂ:  

________________________________ 

 

 

SUPERVIZOR:      ______________________ 
                                                                         (numele, prenumele, funcţia)  

ŞEFUL ECHIPEI:  ______________________ 
                                                                          (numele, prenumele, funcţia)  

MEMBRII ECHIPEI:  ______________________ 
                                                                           (numele, prenumele, funcţia)  

 
 

Raportul avizat de către supervizor, şef Direcţie audit intern _______________  
                                                                                                                                                                                  (semnătura) 

Raportul avizat de către şeful echipei de audit intern _______________   
                                                                                                                                                                 (semnătura) 
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Model – Matrice de evaluare a constatărilor şi recomandărilor de audit 

Anexă la Raportul de audit 

Clasificarea constatărilor şi recomandărilor* 

 
 

 
 

 
 

 *Notă:  Roşu (notat cu litera R) = constatare /recomandare majoră; 

             Galben (notat cu litera G) = constatare /recomandare medie; 

             Verde (notat cu litera V) = constatare /recomandare minoră. 
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2.4.2. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A MISIUNII DE 

AUDIT  

Scopul: 

De a obţine din partea unităţii auditate a acordului cu privire la constatările şi 

recomandările de audit.  

De a oferi unităţii auditate posibilitatea de a contesta opinia auditorilor interni 

înainte de emiterea oficială a raportului de audit.  

De a conveni asupra unui grafic pentru primirea comentariilor la constatările de 

audit în cazul dezacordului cu echipa de audit. 

 

Descriere generală: 

Proiectul raportului de audit este transmis unităţii auditate pînă la data limită 

stipulat în Ordinul privind efectuarea misiunii de audit. Unităţii auditate i se oferă un 

termen de 3 zile lucrătoare pentru analiza proiectului raportului de audit şi formularea 

punctului de vedere la constatările şi recomandările auditorilor. La solicitarea 

argumentată a unităţii auditate, termenul menţionat poate fi extins. 

După expirarea termenului de examinare a Proiectului raportului de audit, 

echipa de audit organizează o şedinţă de închidere a misiunii de audit cu reprezentanţii 

unităţii auditate, inclusiv conducerea unităţii auditate. În caz de necesitate, la şedinţă 

poate participa conducerea MF sau o persoană delegată de acesta, precum şi 

conducătorul DAI. 

Discuţiile în cadrul şedinţei de închidere a misiunii de audit se axează pe 

acceptarea constatărilor de audit, examinarea posibilităţii de aplicare în practică a 

recomandărilor şi ce acţiuni urmează a fi realizate de către unitatea auditată. 

În cazul dezacordului cu constatările şi /sau recomandările de audit, se 

stabileşte o dată limită pînă la care conducerea unităţii auditate formulează şi prezintă 

în formă scrisă DAI comentarii la constatările şi recomandările de audit. Data limită 

de prezentare a comentariilor la raport trebuie să precede cu cel puţin 2 zile termenul 

de prezentare a raportului final Ministrului Finanţelor, în caz contrar unitatea auditată 

va înainta conducerii MF o notă raport de solicitare a modificării termenului de 

prezentare a raportului de audit final.  

În urma şedinţei de închidere a misiunii de audit se întocmeşte Procesul verbal 

al şedinţei de închidere a misiunii de audit (E2), care urmează să fie semnat de 

reprezentanţii DAI şi unităţii auditate. În cazul în care, din partea unităţii auditate 

participă mai mult de 2 persoane, Procesul verbal va fi semnat doar de managerii 

operaţionali prezenţi la şedinţă. 
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Atribuții:  

Membrii echipei de audit 

(inclusiv șeful echipei) 

1. Participă la şedinţa de închidere a misiunii de audit; 

2. Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei de 

închidere a misiunii de audit. 

Șeful echipei de audit 1. Transmite unităţii auditate, în termen, Proiectul 

raportului de audit; 

2. Stabileşte împreună cu ceilalţi participanţi, data şi ora 

desfăşurării şedinţei de închidere a misiunii de audit; 

3. Întocmeşte de sine stătător sau desemnează membrul 

echipei de audit responsabil de întocmirea Procesului 

verbal al şedinţei de închidere a misiunii de audit; 

4. Remite Procesul verbal pentru semnare participanţilor 

la şedinţă; 

5. Include Procesul verbal al şedinţei de închidere a 

misiunii de audit în dosarul curent. 

Supervizorul 1. Decide referitor la posibilitatea şi raţionalitatea 

extinderii termenului de examinare a Proiectului 

raportului de audit de către unitatea auditată; 

2. Participă la şedinţa de închidere a misiunii de audit; 

3. Revizuie şi semnează Procesului verbal al şedinţei de 

închidere a misiunii de audit, după semnarea acestuia 

de către ceilalţi participanţi la şedinţă.  

Conducerea unităţii 

auditate 

1. Analizează Proiectul raportului de audit; 

2. Solicită, dacă este cazul, o extindere a termenului de 

examinare a Proiectului raportului de audit; 

3. Stabilesc împreună cu şeful echipei de audit, 

supervizorul sau şeful DAI, data şi ora desfăşurării 

şedinţei de închidere a misiunii de audit; 

4. Desemnează persoanele care vor participa la şedinţa de 

închidere a misiunii de audit; 

5. Participă la şedinţa de închidere a misiunii de audit  

pentru a-şi declară punctul de vedere asupra Proiectului 

raportului de audit, după caz, pentru a prezenta 

informaţii suplimentare pentru identificarea corectă a 

situaţiei existente, iar în caz de neacceptare a unor 

constatări şi /sau recomandări de audit convine asupra 

unui termen limită de transmitere a comentariilor la 

raportul de audit; 

6.  Examinează şi semnează Procesul verbal al şedinţei. 
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Model (E2) Proces verbal al şedinţei de închidere a misiunii de audit 

 

PROCESUL VERBAL  

AL ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A MISIUNII DE AUDIT  

 
Numărul de referinţă al documentului de lucru: E 2 

 

Titlul misiunii de audit: 

 

Şeful echipei de audit: 

 

Membrii echipei de audit: 

 

Unitatea implicată în procesul auditat:  

 

Participanţii la şedinţa de închidere a misiunii de audit: 

I. Reprezentanţi ai Direcţiei audit intern: 

1. ___________________; 
          (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

 

II. Reprezentanţi ai unităţii auditate: 

1. ___________________; 
                                    (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

 

III. Alţi participanţi la şedinţă: 

1. ___________________; 
                  (numele, prenumele, funcţia) 

2. ……………………….. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Prezentarea proiectului raportului de audit. 

 

DISCUŢII: 

DECIZII ŞI CONCLUZII: 

  

Data: ___________ 

 

Semnat de:  

Reprezentanţii Direcţiei audit intern: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 

Reprezentanţii unităţii auditate: 

1. ___________________  _________________ 
                         (numele, prenumele)                                          (semnătura) 

2. ………………………………………….…….. 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                                                  (numele, prenumele)               (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 
                                                                         (numele, prenumele)                (semnătura)     
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2.4.3. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE AUDIT FINAL  

Scopul: 

 

De a definitiva textul raportului de audit cu reflectarea în acesta a comentariilor 

unităţii auditate şi ţinînd cont de obiecţiile supervizorului, dacă există. 

 

 

Descriere generală: 

 

Raportul de audit final trebuie să includă modificările discutate şi convenite în 

cadrul şedinţei de închidere a misiunii de audit. Raportul de audit final va fi finalizat 

în baza proiectului raportului de audit completat cu capitolul „Sumar executiv” care 

reprezintă o prezentare în sinteză a informaţiilor privind: (i) titlul misiunii, perioada 

desfăşurării, unitatea auditată; (ii) rezumatul constatărilor şi recomandărilor de 

importanţă majoră şi medie; (iii) după caz, existenţa unui dezacord a unităţii auditate 

faţă de constatările sau recomandările de audit. Rapoartele de audit succinte pot să nu 

conţină sumar executiv. 

În cazul dezacordului cu constatările şi /sau recomandările de audit, unitatea 

auditată va prezenta DAI pînă la data limită stabilită în cadrul şedinţei de închidere a 

misiunii de audit comentariile la constatările şi recomandările de audit. 

Netransmiterea comentariilor în termenul menţionat presupune acceptarea de către 

unitatea auditată a constatărilor şi recomandărilor de audit din Proiectul Raportului de 

audit.  

Comentariile primite trebuie analizate de către echipa de audit. În cazul acceptării 

comentariilor parvenite de la unitatea auditată, echipa de audit modifică constatările şi 

recomandările de audit incluse în raportul de audit final. În cazul neacceptării 

comentariilor parvenite de la unitatea auditată, echipa de audit poate anexa aceste 

comentarii la raportul de audit final, pentru a oferi Ministrului Finanţelor o mai mare 

cunoştinţă de cauză în luarea deciziei privind acceptarea constatărilor şi 

recomandărilor de audit. 
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Atribuții:  

Membrii echipei de 

audit (inclusiv șeful 

echipei) 

1. Analizează comentariile parvenite de la unitatea auditată; 

2. Expun şefului echipei de audit opinia privind acceptarea 

/neacceptarea comentariilor parvenite de la unitatea 

auditată. 

Șeful echipei de 

audit 

1. Comunică supervizorului decizia privind acceptarea 

/neacceptarea comentariilor parvenite de la unitatea 

auditată; 

2. Reflectă în Raportul de audit final aspectele acceptate din 

comentariile unităţii auditate, dacă este cazul. 

3. Definitivează textul Raportul de audit final prin operarea 

tuturor modificărilor discutate şi convenite în cadrul 

şedinţei de închidere a misiunii de audit; 

4. Prezintă Raportul de audit final spre revizuire 

supervizorului;  

5. Imprimă şi avizează prin semnătură Raportul de audit final.  

Supervizorul 1. Aprobă decizia şefului echipei de audit privind acceptarea 

/neacceptarea comentariilor parvenite de la unitatea 

auditată; 

2. Constată că toate modificările la raportul de audit, discutate 

şi convenite în cadrul şedinţei de închidere a misiunii de 

audit, sînt efectuate;  

3. Decide referitor la anexarea la Raportul de audit final a 

comentariilor parvenite de la unitatea auditată;  

4. Avizează prin semnătură Raportul de audit final şi îl 

transmite spre aprobare Ministrului Finanţelor. 

Conducerea unităţii 

auditate 

4. 1. Transmite DAI în termenul stabilit comentariile la 

raportul de audit. 
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2.4.4. COMUNICAREA REZULTATELOR MISIUNII DE AUDIT  

Scopul: 

Analizarea şi aprobarea Raportul de audit de către Ministrul Finanţelor. 

De a întocmi şi aproba un Plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor 

de audit acceptate de conducerea MF. 

 

Descriere generală: 

Conducătorul DAI transmite Raportul de audit final, după caz, împreună cu 

comentariile unităţii auditate Ministrului Finanţelor pentru luarea atitudinii faţă de 

constatările şi recomandările de audit şi aprobarea raportului.  

După aprobare, Raportul de audit va fi distribuit în copie unităţii auditate, precum 

şi altor persoane indicate în rezoluţie.  

DAI printr-o scrisoare (E5) va solicita unităţii auditate în termen de 10 zile 

întocmirea unui Plan de acţiuni (E6) privind implementarea recomandărilor de audit 

acceptate de către conducere. Planul menţionat va fi elaborat în baza unui formular 

prestabilit de DAI, care urmează să fie completat cu măsuri de acţiune, termene de 

realizare şi persoane responsabile.     

Proiectul planului de acţiuni urmează să fie examinat şi avizat de conducătorul 

DAI. Ulterior, Planul de acţiuni avizat de DAI este transmis de către unitatea auditată 

conducerii MF spre aprobare. 

În scopul monitorizării ulterioare a implementării recomandărilor de audit, 

unitatea auditată va remite în adresa DAI o copie a Planului de acţiuni aprobat atît pe 

suport de hîrtie, cît şi în format electronic.  

Atribuții:  

 

Șeful echipei de 

audit 

1. Întocmeşte o scrisoare adresată unităţii auditate prin care se 

solicită întocmirea, în termen de 10 zile, a unui Plan de acţiuni 

privind implementarea recomandărilor de audit acceptate de 

către conducere. La scrisoare se anexează formularul Planului de 

acţiuni şi o copie a Raportului de audit aprobat de Ministrul 

Finanţelor; 

2. Distribuie, contra semnătură, copiile Raportului de audit 

persoanelor /unităţilor structurale /instituţiilor conform indicaţiei 

conducătorului DAI sau întocmeşte o listă de repartizare a 

copiilor Raportului de audit; 

3. Include copia Raportului de audit aprobat, copia scrisorii de 

solicitare a întocmirii Planului de acţiuni, lista de repartizare sau 

alte confirmări ale distribuirii copiilor Raportului de audit, 

precum şi copia Planului de acţiuni privind implementarea 

recomandărilor de audit aprobat de conducerea MF în dosarul 

curent. 
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Conducătorul 

DAI 

1. Transmite pentru aprobare Ministrului Finanţelor Raportul de 

audit final şi, după caz, comentariile unităţii auditate; 

2. Examinează decizia Ministrului Finanţelor pe marginea 

implementării recomandărilor de audit şi identifică persoanele 

/unităţile structurale /instituţiile cărora va fi remise copii ale 

Raportului de audit; 

3. Examinează, semnează şi transmite unităţii auditate scrisoarea 

de solicitare a întocmirii Planului de acţiuni privind 

implementarea recomandărilor de audit; 

4. Constată dacă lista de repartizare a copiilor Raportului de audit 

este completă şi corectă, semnează şi o transmite Direcţiei 

documentare şi arhivare spre executare; 

5. Examinează şi avizează proiectul Planului de acţiuni. 

Unitatea 

auditată 

1. În termen de 10 zile, elaborează şi transmite DAI proiectul 

Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de 

audit; 

2.Transmite Planul de acţiuni privind implementarea 

recomandărilor de audit, avizat de conducătorul DAI, pentru 

aprobare conducerii MF; 

3. Transmite DAI o copie a Planului de acţiuni aprobat; 

4. Aduce la cunoştinţă Planul de acţiuni aprobat persoanelor 

responsabile; 

5. Asigură realizarea în termen a măsurilor planificate pentru 

implementarea recomandărilor de audit.  

Ministrul 

Finanţelor 

1. Decide măsurile adecvate, dacă sînt necesare de întreprins, ca 

răspuns la constatările de audit din Raportul de audit; 

2. Decide de a accepta şi implementa recomandările din Raportul 

de audit; 

3. Aprobă Raportul de audit. 
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Model (E5) Scrisoare de solicitare a întocmirii Planului de acţiuni 

 

 

Direcţiei ___________________ 

 

Nr. 04-05-__ 

din „__” _________ 20__ 

 

Conform Ordinului Ministrului Finanţelor nr. __ din __ __________ 20__, de 

către angajaţii Direcţiei audit intern a fost efectuată misiunea de audit cu titlul: 

„____________________________________________________________”. 

În Raportul de audit sînt prezentate constatări şi oferite recomandări în scopul 

îmbunătăţirii procesului auditat. 

În conformitate cu prevederile art.24, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 229 din 

23.09.2010 privind controlul financiar public intern şi a pct.13 din Normele 

metodologice de audit intern în sectorul public nr.6 „Raportul de audit”, aprobate prin 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.__ din ______, rugăm Direcţia _______________, 

în termen de 10 zile, de a întocmi un Plan de acţiuni privind implementarea 

recomandărilor de audit, cu stabilirea măsurilor de acţiune, termenelor de realizare şi 

persoanelor responsabile.  

Reamintim că pînă la aprobare de către conducerea Ministerul Finanţelor, 

planul de acţiuni menţionat urmează să fie preavizat de Direcţia audit intern.  

De asemenea, în scopul monitorizării ulterioare a implementării recomandărilor 

de audit, solicităm remiterea în adresa Direcţiei audit intern a unei copii a planului de 

acţiuni aprobat atît pe suport de hîrtie, cît şi în format electronic la următoarea adresă 

de e-mail: _________@mf.gov.md. 

 

Anexe: 1. Formularul planului de acţiuni – __ file; 

             2. Copia Raportului de audit intern aprobat de Ministrul Finanţelor la  

                 data de  __ __________ 20__  – __  file.  

 

  Şef Direcţie audit intern 

___________________ 
       (numele, prenumele, semnătura) 
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Model (E6) Formular al Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit 

 

APROB: 

                                                                                   Ministrul Finanţelor  

______________________ 
(numele, prenumele, semnătura)                                                                                       

                                                                                                   „___”_____________20__ 
 

 

Plan de acţiuni 

privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunii de audit  

„__________________________________________________________________________” 

 

N

Nr. 
Recomandarea Conţinutul măsurilor planificate Termenul de realizare 

Responsabilul 

pentru 

implementare 

1

1. 
    

2

2. 
    

3

3. 
    

…

… 
    

 

                            Şef Direcţie _____________________                  _______________________ 
                                        (numele, prenumele, semnătura) 
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2.4.5 DOCUMENTAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN 

Scopul: 

De a asigura păstrarea în mod corespunzător a documentelor întocmite sau 

utilizate în procesul desfăşurării misiunii de audit, în vederea garantării integrităţii 

acestora şi atestării faptului că misiunea de audit a fost realizată cu respectarea SNAI 

şi metodologiei în domeniu. 

 

Descriere generală: 

În cadrul DAI dosarele curente ale misiunilor de audit sînt ţinute atît în format 

de hîrtie, cît şi în format electronic. 

I. Dosarul curent în format de hîrtie conţine toate informaţiile întocmite şi 

colectate de auditorii interni pe parcursul misiunii. Necătînd la faptul că acesta este 

completat la fiecare etapă a misiunii, pentru asigurarea plenitudinii şi corectitudinii 

completării, după finalizarea etapei de întocmire a raportului de audit final, echipa de 

audit va revedea documentele din dosar din punct de vedere al formei şi conţinutului, 

precum şi va întocmi Lista de verificare a documentelor de lucru. 

Se va verifica dacă: 

 de către echipa de audit au fost întocmite toate documentele de lucru 

prevăzute în NMAISP şi în prezenta Instrucţiune, fiindu-le atribuite 

numere de referinţă corespunzătoare; 

 toate documentele de lucru sînt semnate şi datate de către auditorii interni 

care le-au întocmit, revizuite de şeful echipei de audit şi supervizate; 

 în dosar nu au fost incluse copii ale documentelor care nu au tangenţă cu 

operaţiunile unităţii auditate sau care nu aduc valoare adăugată 

constatărilor de audit; 

 dosarul conţine toate informaţiile, justificative şi probante, prezentate sub 

formă de copii, extrase sau rezumate, precum şi tabele, calcule, diagrame 

etc.  

În cazul în care informaţia necesară justificării constatărilor de audit este 

voluminoasă, în scop de economicitate, la decizia conducătorului DAI, aceasta va fi 

păstrată doar în format electronic, fără imprimarea şi anexarea ei la dosarul curent în 

format de hîrtie. 

II. Dosarul curent în format electronic conţine: 

a) documentele de lucru elaborate de echipa de audit pe parcursul misiunii; 

b) informaţii colectate de echipa de audit pe parcursul misiunii de audit, 

disponibile în format electronic. 

Dosarul curent şi Lista de verificare se va completa, ulterior, cu documente 

aferente etapei de urmărire a implementării recomandărilor de audit. Dosarul curent se 

va păstra în cadrul DAI pînă la raportarea implementării tuturor recomandărilor de 

audit sau pînă la efectuarea unei noi misiuni de audit intern de evaluare a aceluiaşi 

proces.   

 

Dosar%20curent%20electronic/Lista%20de%20verificare%20a%20documentelor.doc
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Dosarul permanent conţine toate informaţiile de bază esenţiale, permanente şi 

relevante pentru înţelegerea specificului activităţii Ministerului Finanţelor, care nu se 

modifică de la an la an. Informaţia din dosar este examinată de auditorii interni la 

începutul fiecărei misiuni şi este actualizat, în cazul unor schimbări majore, la finele 

fiecărei misiuni. Dosarul permanent conţine informaţii în format electronic sau pe 

hîrtie referitoare la: 

a) lista actelor legislative şi normative, care se referă la domeniul de activitate şi 

reglementează activitatea MF; 

b) descrierile grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază ale MF, 

copia registrului riscurilor aferente fiecărui proces, altor documente ce conţin 

informaţii privind managementul riscurilor, descrieri ale activităţilor de 

control; 

c) rapoarte de audit intern efectuate de DAI; 

d) planuri strategice şi anuale, rapoarte de activitate etc; 

e) organigrama, statul de personal, regulamente interne de funcţionare, fişe ale 

posturilor, instrucţiuni, ghiduri de activitate etc;  

f) orice alte informaţii, care pot influenţa derularea misiunilor de audit şi 

analiza riscurilor. 

 

Şeful DAI desemnează persoana responsabilă de păstrarea (atît în format de 

hîrtie, cît şi în format electronic), numerotarea şi arhivarea dosarului curent, precum şi 

păstrarea şi gestionarea dosarului permanent.   

 Important! Angajaţilor DAI se interzice transmiterea dosarelor de audit, pe 

hîrtie sau electronic, sau a unor documente, extrase  sau copii ale documentelor din 

dosarele de audit, unor persoane din afara direcţiei în lipsa acordului conducătorului 

DAI. Înainte de a transmite documentele către părţile externe, conducătorul DAI va 

solicita aprobarea conducerii MF. 

Auditorii intern sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor, 

inclusiv a celor cu caracter personal, la care au avut acces în procesul realizării 

atribuţiilor sale de serviciu, în caz contrar fiind sancţionaţi conform prevederilor 

cadrului normativ în vigoare. 
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Atribuții:  

 

Şeful echipei de 

audit  

1. Revede documentele din dosar din punct de vedere al 

corectitudinii perfectării şi prelucrării (prezenţa tuturor 

semnăturilor); 

2. Întocmeşte de sine stătător sau desemnează un membru al 

echipei de audit pentru întocmirea Listei de verificare a 

documentelor de lucru pe care o anexează la dosarul curent; 

3. Completează dosarul curent şi Lista de verificare a 

documentelor de lucru pe parcursul urmăririi implementării 

recomandărilor de audit; 

4. După caz, actualizează dosarul permanent al DAI; 

5.Transmite dosarul curent, pe hîrtie şi electronic, 

responsabilului desemnat. 

Supervizorul 1. Revizuieşte dosarul curent al misiunii din punct de vedere a 

plenitudinii şi corectitudinii completării; 

2. Dispune actualizarea dosarului permanent. 

Responsabilul de 

păstrarea şi arhivarea 

dosarelor de audit. 

1. Recepţionează dosarul curent de la şeful echipei de audit; 

2. Asigură păstrarea, etichetarea, numerotarea şi arhivarea 

dosarelor de audit. 
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Model – Lista de verificare a documentelor de lucru 

 

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 

 
Titlul misiunii de audit: _______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                                                    

Nr. de 

referinţă 

a docum. 

Data 

întocmirii 

Responsabil 

 
Documentul de lucru Nr. de file Pagina 

A: Planificarea misiunii de audit  

A 1   Ordinul cu privire la efectuarea misiunii de audit nr.__ din __________.   

A 2   Declaraţia de interese   

A 3   Lista actelor normative care reglementează domeniul auditat   

A 4   Planul misiunii de audit intern   

A 5   Procesul verbal al şedinţei de deschidere   

A 6   Programul de lucru al misiunii de audit   

B: Analiza controalelor 

B 1.1   Chestionar de control intern 1   

B 1.2   Chestionar de control intern 2   

B 2   Diagrama şi descrierea narativă a procesului auditat   

B 3   Studiu   

B 4    Înregistrări cu privire la sistem /proces   

C: Evaluarea riscurilor 

C 1   Formularul de evaluare a riscurilor    

C 2   Program de testare   

D: Testarea 

D 1   Interviu   

D 1.1   Lista de verificare   

D 1.2   Chestionar de control intern   

D 1.3   Graficul, diagrama etc   

D 1.4   Copii ale documentelor analizate   

Dosar%20curent%20electronic/Lista%20de%20verificare%20a%20documentelor.doc
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Nr. de 

referinţă 

a docum. 

Data 

întocmirii 

Responsabil 

 
Documentul de lucru Nr. de file Pagina 

D 2   Test   

D 3   Proces verbal al şedinţei de finalizare a lucrului în teren   

E: Raportul de audit 

E 1   Proiectul raportului de audit    

E 2   Proces verbal al şedinţei de închidere a misiunii de audit   

E 3   Raportul de audit final   

E 4   Comentariile unităţii auditate   

E 5   Scrisoare de solicitare a întocmirii Planului de acţiuni   

E 6   Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit   

F: Urmărirea implementării recomandărilor de audit 

F 1   Scrisori  de solicitare a informaţiei privind implementarea recomandărilor de audit   

F 2   Formularul privind implementarea recomandărilor de audit   

F 3   Notă raport privind urmărirea implementării recomandărilor de audit   
 

 

Întocmit de către: ______________ ________________ /data:______________  
                                                                (numele, prenumele)               (semnătura)     

Supervizat de către:  ________________ ______________ /data:______________ 
                                                                            (numele, prenumele)                (semnătura)     
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2.5. URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR DE AUDIT 

2.5.1. INIŢIEREA PROCEDURII DE URMĂRIRE A IMPLEMENTĂRII 

RECOMANDĂRILOR DE AUDIT  

Scopul: 

De a urmări şi formaliza modul de implementare a recomandărilor din Raportul 

de audit. 

  

Descriere generală: 

Urmărirea implementării recomandărilor de audit este efectuată conform Planului 

anul de activitate al DAI.  

DAI printr-o scrisoare (F1) va solicita unităţii auditate prezentarea informaţiei 

despre etapele de realizare a fiecărei măsuri planificate conform Planului de acţiuni 

aprobat, cu stabilirea unei date limită. În scopul facilitării prezentării informaţiei 

solicitate, în adresa unităţii auditate anexat se va remite pentru completare Formularul 

pentru urmărirea implementării recomandărilor de audit (F2).  

Unitatea auditată va completa formularul menţionat, indicînd gradul de 

implementare a fiecărei recomandări (implementat integral /implementat parţial 

/neimplementat) şi anexînd documentele confirmative de rigoare. În cazul în care, în 

termenul planificat, recomandarea nu a fost implementată sau a fost parţial 

implementată, în coloana „Comentarii” este obligatoriu de indicat motivele. 

Informaţia se va prezenta DAI pînă la data limită, atît pe suport de hîrtie, cît şi în 

format electronic. Unitatea auditată poartă responsabilitate deplină pentru 

veridicitatea informaţiei prezentate în Formularul pentru urmărirea implementării 

recomandărilor de audit.   

În cazul în care formularul completat de unitatea auditată nu va conţine informaţii 

suficiente şi relevante, iar în baza documentelor anexate nu va putea fi confirmat 

gradul de implementare a recomandărilor, auditorii interni pot solicita unităţii auditate 

informaţii suplimentare (verbale sau scrise). În urma analizei informaţiei prezentate de 

unitatea auditată, DAI îşi rezervă dreptul de modificare a gradului de implementare a 

recomandărilor de audit raportat de unitatea auditată. 

În anumite circumstanţe, unitatea auditată poate decide actualizarea Planului de 

acţiuni aprobat anterior. Această decizie poate fi determinată de mai multe motive: 

- un eveniment nou, care modifică riscurile inerente şi presupune alte activităţi 

de control; 

- modificarea volumului resurselor (umane, financiare) disponibile pentru 

implementarea Planului de acţiuni; 

- perioade de implementare prea scurte etc. 

Procedura de actualizare a Planului de acţiuni este identică cu procedura de 

elaborare şi aprobare a Planului de acţiuni.   

În cazul unor recomandări cu prioritate înaltă sau cu un risc sporit de 

neimplementare, conducătorul DAI poate decide aplicarea altor proceduri de urmărire 

a implementării acestora cum ar fi: 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20F/F1%20Scrisori%20%20de%20solicitare%20a%20informaţiei%20privind%20implementarea%20recomandărilor%20de%20audit.doc
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a) Verificarea ulterioară - efectuarea unei verificări la faţa locului la unitatea 

auditată pentru colectarea probelor ce demonstrează implementarea 

recomandării de audit. În acest caz, auditorul intern va completa de sine 

stătător Formularul pentru urmărirea implementării recomandărilor de audit; 

b) Audit ulterior - reprezintă o misiune deplină, obiectivele căreia includ 

revizuirea totală sau parţială a modului, în care unitatea auditată a 

implementat recomandările de audit. 

Atribuții:   

Şeful echipei de audit 1. Întocmeşte scrisoarea de solicitare a informaţiei privind 

implementarea recomandărilor de audit, la care anexează 

Formularul pentru urmărirea implementării 

recomandărilor de audit; 

2. Analizează informaţia prezentată de unitatea auditată şi 

determină gradul de implementare a recomandărilor de 

audit; 

3. După caz, solicită informaţii suplimentare (verbale sau 

scrise) privind implementarea recomandărilor de audit; 

4. Include copia scrisorii de solicitare a informaţiei privind 

implementarea recomandărilor de audit şi Formularul 

completat privind urmărirea implementării 

recomandărilor de audit, cu documentele anexe în dosarul 

curent; 

5. Completează Lista de verificare a documentelor de lucru 

cu documentele anexate la dosarul curent. 

Conducătorul DAI 1. Determină modul în care va fi urmărită implementarea 

recomandărilor de audit; 

2. Revizuieşte, semnează şi transmite unităţii auditate 

scrisoarea de solicitare a informaţiei privind 

implementarea recomandărilor de audit. 

Unitatea auditată 

  

1. Transmite DAI, la data stabilită, Formularul completat 

privind urmărirea implementării recomandărilor de audit, 

la care anexează documentele confirmative de rigoare; 

2. Prezintă informaţii suplimentare solicitate de auditorul 

intern privind implementarea recomandărilor de audit. 
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Model (F1) Scrisoare de solicitare a informaţiei privind implementarea 

recomandărilor de audit 

 

Direcţiei _________________ 

 
Nr. 04-05-__ 

din „__” _________ 20__ 

 

Vă informăm că conform Planului anual al activităţii Direcţiei audit intern pe 

anul 20__, precum şi prevederilor Normelor metodologice de audit intern în sectorul 

public NMAISP 7 „Urmărirea implementării recomandărilor de audit”, aprobate prin 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.__ din _____________, în scopul asigurării 

monitorizării şi raportării rezultatelor activităţii de audit intern Ministrului Finanţelor, 

Direcţia audit intern a iniţiat procedura de urmărire a implementării recomandărilor 

oferite în rezultatul misiunii de audit efectuate în cadrul subdiviziunii Dvs. în perioada 

________________, cu titlul „__________________________________________”. 

În acest context, bazîndu-ne pe prevederile art.24, alin.(2), lit. f) din Legea 

privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010, solicităm respectuos 

prezentarea informaţiei despre etapele de realizare a fiecărei măsuri planificate 

conform Planul de acţiuni aprobat de către Ministru Finanţelor la data de _________ . 

În scopul facilitării prezentării informaţiei solicitate, vă remitem anexat 

Formularul pentru urmărirea implementării recomandărilor de audit, pentru 

completarea acestuia. În cazul în care, în termenul planificat, recomandarea nu a fost 

implementată sau a fost parţial implementată, în coloana „Comentarii” este obligatoriu 

de indicat motivele. De asemenea, vă rugăm să anexaţi la formular, documentele de 

rigoare care ar confirma implementarea recomandărilor. 

Informaţia solicitată se va prezenta Direcţiei audit intern pînă la data de 

___________, atît pe suport de hîrtie, cît şi în format electronic  la următoarea adresă 

de e-mail: ____________@mf.gov.md.  

 

Anexă: Formular pentru urmărirea implementării recomandărilor de audit – __ file 

transmis în mod electronic. 

  

Şef Direcţie audit intern 

___________________ 
       (numele, prenumele, semnătura) 
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Model (F2) Formular privind implementarea recomandărilor de audit 

 
Numărul de referinţă al documentului de lucru: F 2 

                                                                              

N

Nr. 
Recomandarea 

Conţinutul măsurilor 

planificate 
Termenul 

Responsabilul 

pentru 

implementare 

Gradul 

implementării 

(implementat 

/implementat 

parţial 

/neimplementat) 

Comentarii 

1.       

2.       

3.       

…       

 
 

                            Şef Direcţie _____________________                                 _______________________ 
                                                                                                                                         (numele, prenumele, semnătura)

Formular privind implementarea recomandărilor de audit 

Titlul misiunii:   Echipa de audit: 

 

Unitatea auditată: Perioada desfăşurării misiunii de audit: 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20F/F2%20Formular%20privind%20implementarea%20recomandarilor%20de%20audit.doc
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2.5.2. RAPORTAREA SITUAŢIEI PRIVIND IMPLEMENTAREA 

RECOMANDĂRILOR DE AUDIT  

Scopul: 

De a informa conducerea MF despre situaţia privind implementarea 

recomandărilor de audit. 

  

Descriere generală: 

În rezultatul consolidării acţiunilor de urmărire a implementării recomandărilor 

de audit pentru fiecare raport de audit /misiune de audit DAI prin note raport (F3) 

comunică Ministrului Finanţelor situaţia privind implementarea recomandărilor de 

audit. În cadrul DAI se ţine un registru de evidenţă a recomandărilor de audit în baza 

căruia este planificată, realizată şi raportată urmărirea implementării recomandărilor 

de audit. 

Atribuții:   

Şeful echipei de audit 1. Întocmeşte Nota raport privind urmărirea implementării 

recomandărilor de audit; 

2. Distribuie, contra semnătură, unităţii auditate, altor 

persoane indicate în rezoluţie o copie a Notei raport 

aprobată de Ministrul Finanţelor sau întocmeşte o listă de 

repartizare a Notei raport; 

2. Include copia Notei raport aprobate şi, după caz, a listei 

de repartizare în dosarul curent; 

5. Completează Lista de verificare a documentelor de lucru 

cu documentele anexate la dosarul curent. 

Conducătorul DAI 1. Examinează, semnează şi transmite Ministrului Finanţelor 

Nota raport privind urmărirea implementării 

recomandărilor de audit; 

2. Examinează decizia Ministrului Finanţelor pe marginea 

situaţiei neimplementării sau implementării parţiale a 

recomandărilor de audit; 

3. Identifică persoanele /unităţile structurale /instituţiile 

cărora va fi remise copii ale Notei raport; 

4. Constată dacă lista de repartizare a copiilor Notei raport 

este completă şi corectă, semnează şi o transmite Direcţiei 

documentare şi arhivare spre executare. 

Ministrul Finanţelor 

  

1. Ia act de cunoştinţă cu Nota raport privind urmărirea 

implementării recomandărilor de audit şi, după caz, 

decide referitor la situaţia de neimplementare sau 

implementare parţială a recomandărilor de audit. 

 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20F/F3%20Nota%20raport%20privind%20urmarirea%20implementarii%20recomandarilor%20de%20audit.doc


  

   

 

Model (F3) Notă raport privind urmărirea implementării recomandărilor de 

audit 

 

Ministrului Finanţelor 

____________________ 
                                                                                                                                                                (numele, prenumele) 

 

Notă raport 

privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunii de audit 

efectuată de către Direcţia audit intern în cadrul _________________________ 
                                                                                                             (denumirea unităţii auditate) 

Conform Planului anual al activităţii Direcţiei audit intern pentru anul -----, precum 

şi prevederilor Normelor metodologice de audit intern în sectorul public NMAISP 7 

„Urmărirea implementării recomandărilor de audit”, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Finanţelor nr.__ din _________, în scopul asigurării monitorizării şi raportării rezultatelor 

activităţii de audit intern, Direcţia audit intern a efectuat procedura de urmărire a 

implementării recomandărilor oferite în rezultatul misiunii de audit desfăşurate în cadrul 

__________________ în perioada ____________ cu titlul „___________________”. 

În rezultatul misiunii de audit au fost oferite __ recomandări pentru implementarea 

cărora la data de ________, a fost aprobau un plan de acţiuni. 

Conform pct.2.9, alin. (b) din NMAISP 7, pentru colectarea probelor de audit 

privind implementarea recomandărilor menţionate s-a considerat oportună aplicarea 

procedurii de chestionarea în formă scrisă cu anexarea documentelor justificative. 

Concluziile făcute sînt bazate pe informațiile prezentate de _____________________ în 

formularul privind implementarea recomandărilor de audit şi documentele anexe. 

Astfel, conform termenelor de realizare stabiliţi, în perioada de raportare urmau să 

fie implementată __ recomandări. În rezultatul examinării informaţiilor colectate Direcţia 

audit intern a constatat că:  

__ recomandări au fost implementate integral; 

__ recomandări au fost implementate parţial; 

__ recomandări sînt neimplementate. 

Menţionăm că, neimplementarea recomandărilor de audit este motivată prin _____ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ .  

Ţinînd cont de faptul că, implementarea recomandărilor de audit va contribui la 

corectarea disfuncţionalităţilor constatate, diminuarea riscurilor existente şi îmbunătăţirea 

sistemului management financiar şi control al Ministerului Finanţelor, Direcţia audit 

intern recomandă actualizarea Planului de acţiuni din data de __________ în vederea 

stabilirii unor termene fiabile de realizare a măsurilor planificate. 

 

 Anexă: Informaţie privind implementarea de către __________________ a 

recomandărilor oferite în urma misiunii de audit – __ file. 

 

 Şef Direcţie audit intern 

           ___________________ 
                      (numele, prenumele, semnătura) 

Dosar%20curent%20electronic/Anexe%20F/F3%20Nota%20raport%20privind%20urmarirea%20implementarii%20recomandarilor%20de%20audit.doc
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Anexă la Nota raport 

 

INFORMAŢIE 

privind implementarea de către _____________________________  

a recomandărilor oferite în urma misiunii de audit 

 

N

Nr. 
Recomandarea 

Conţinutul măsurilor 

planificate 

Termenul de 

realizare 

Responsabilul 

pentru 

implementare 

Gradul 

implementării 

(implementat / 

implementat parţial 

/neimplementat) 

Comentarii 

1.       

2.       

3.       

…       
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Glosarul termenilor utilizaţi 
 

Termen Explicaţie 

Audit intern (AI) O activitate independentă şi obiectivă, care oferă managerilor 

asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, precum şi  

o consultanţă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii 

entităţii, contribuind la adăugarea unui plus de valoare acesteia. 

Auditul intern ajută entitatea publică în atingerea obiectivelor 

sale, evaluînd printr-o abordare sistematică şi metodică, sistemul 

de management financiar şi control, oferind propuneri de 

consolidare a eficacităţii lui.  

Chestionar de 

control intern 

(CCI) 

Un set de întrebări utilizate de auditorul intern pentru a 

identifica punctele forte și slabe ale procesului auditat, 

structurate astfel încît răspunsurile să ofere o descriere a 

procesului și să aprecieze dacă activitățile de control există și 

funcționează. Întrebările din chestionarul de control intern pot fi 

închise sau deschise și au scopul de a colecta informații cît mai 

exacte de la un număr mai mare de persoane implicate în proces. 

Control intern 

(CI) 

un sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul 

acesteia, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, 

regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul 

entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare 

rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor 

planificate.  

CI=AI+MFC 

       

Documentarea 

proceselor  

O activitate prin intermediul căreia se asigură gestionarea 

riscurilor pentru activităţile operaţionale în cel mai econom şi 

eficient mod. Aceasta începe cu întocmirea unei descrieri 

grafice, sub forma unei diagrame şi, după necesitate, a unei 

descrieri narative, a procesului operaţional, care trebuie să fie 

suficient de detaliată pentru a identifica principalele riscuri şi 

obiectivele de control ce vor fi utilizate pentru a preveni aceste 

riscuri. 

Eșantion O parte sau un număr de elemente din populaţia totală a unei 

colectivităţi, care face obiect al unei verificări sau cercetări a 

cărei rezultate sînt reprezentative pentru întreaga colectivitate. 

Gradul de precizie depinde de talia eşantionului, rezultatele fiind 

cu atît mai exacte cu cît eşantionul luat în studiu este mai mare. 

Construirea eşantionului se poate face prin metode non-statistice 

(aleatorie sau raţională) sau statistice (de ex.: pe baza unităţii 

monetare). 
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Eşantionarea Aplicarea procedurilor analitice de audit pentru o cantitate mai 

mică de 100% de unităţi dintr-o anumită categorie (operaţiuni  

/tranzacţii /documente etc), astfel încît orice unitate de 

eşantionare să poată fi selectată.  

Management 

financiar şi 

control (MFC) 

Sistemul implementat şi realizat de persoanele responsabile de 

guvernare, administrare şi de alt personal în conformitate cu 

cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o 

asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către 

entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, 

eficient şi eficace. 

Managementul 

riscurilor 

Este procesul, organizat şi efectuat în scopul asigurării 

rezonabile privind atingerea obiectivelor entităţii publice, care 

include identificarea, evaluarea, gestionare, monitorizarea şi 

raportarea riscurilor, precum şi întreprinderea unor acţiuni 

corective, în special prin modificarea sistemului de management 

financiar şi control. 

Misiune de audit Activitate desfăşurată de auditorii interni în scopul de a evalua 

funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control 

prin colectarea probelor de audit întru justificarea constatărilor 

şi oferirea recomandărilor relevante. 

Procedura Un ansamblu de reguli şi/sau o acţiune întreprinsă de o persoană 

pentru a oferi probe precum că o acţiune legală sau normativă a 

fost realizată. 

Proceduri 

/activităţi de 

control 

Activităţi întreprinse de personalul entităţii publice, inclusiv 

managerul entităţii şi managerii operaţionali, care includ 

proceduri de autorizare şi aprobare, segregare a sarcinilor, 

verificări, supravegheri, documentare şi descriere a proceselor, 

fără a se limita la acestea. Ele au drept scop minimizarea 

riscurilor aferente proceselor operaţionale. 

Proces  O succesiune de activităţi, logic structurată într-o anumită 

perioadă, care utilizează anumite resurse, adăugîndu-le valoare, 

oferă un produs şi ating un obiectiv definit. 

Raport de audit  Constatările şi opiniile scrise ale auditorului intern, bazate pe un 

ansamblu de date probante suficiente, clare şi certe, precum şi 

recomandările privind îmbunătăţirea sistemului curent de 

management financiar şi control, care este distribuit 

managerului unităţii auditate şi managerului entităţii publice şi, 

după caz, altor părţi interesate.  

Recomandare Propunerea formulată de auditorul intern pentru a corecta 

/ameliora deficienţele constatate. 

Risc Un eveniment posibil de a se produce, cu un impact negativ 

asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele sale. 

Supervizarea     Activitatea de îndrumare, consiliere, supraveghere şi verificare, 

efectuată de către supervizor asupra activităţii echipei de audit, 
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care se formalizează prin semnarea documentelor întocmite de 

auditori, conform procedurilor. Supervizarea poate fi realizată 

de conducătorul unităţii de audit intern sau o persoană 

desemnată de către acesta.    

Supervizor Persoana desemnată, responsabilă de ghidarea şi controlul 

activităţii  auditorilor interni  în toate etapele misiunii de audit, 

în scopul ajustării cu maximum de eficacitate a operaţiilor, 

procedurilor şi testelor la obiectivele misiunii de audit şi SNAI. 

Testarea O activitate de bază a lucrului în teren în cadrul căreia sînt 

colectate probele de audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor Ludmila Popa 
telefon: 022 262 795  
e-mail: ludmila.popa@mf.gov.md 
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Anexă 

 

 
 

Lista instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Finanţelor2 

 

N

N/o 
Denumirea instituţiei publice 

Statutul unităţii de audit 

intern 

Nr. de unităţi 

conform statelor 

de personal 

1

1. 
Serviciul Vamal al RM Direcţia audit intern 9 

2

2. 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Direcţia audit intern 7 

3

3. 
Inspecţia Financiară Nu dispune ----- 

4

4. 
Agenţia Achiziţii Publice Serviciu audit intern 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                
2 Notă: Lista va fi periodic actualizată 


