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FIŞA POSTULUI 
 

 
Identificarea funcţiei  corespunzătoare postului 1. Denumire: SEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN 2. Gradul profesional1 :  ________ 3. Poziţia in COR / Cod: 121906  
Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului /Functia: SEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN 2.Gradul/treapta profesionala:  IA 3. Norma de lucru: 8 ore/zi 4. Nivelul postului: de conducere  5. Scopul principal al postului:  - Organizează, coordonează şi răspunde de 
activitatea salariaţilor biroului, dă asigurări si consiliere entitatii  pentru 
buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor, perfectionând activitătile 
la nivelul entitatii angajatoare;  
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2   1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă 2. Perfecţionări (specializări): cursuri autorizate de audit public intern 3. Cunoştinţe de operare  pe calculator: MS Office si Internet,  nivel mediu 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
- Planificarea–solicită cunoştinţe de management, guvernanţă corporativă şi tehnici specifice de audit, precum şi o experienţă practică. 
- Cercetarea  şi  analiza –cuprinde  activităţi  care  vizeazăidentificarea,  culegerea  şi prelucrarea informaţiilor şi datelor din domeniilesupuse auditului. - Evaluarea–competenţă specifică care solicită cunoştinţe solide şi experienţă practică care să acopere domeniile auditate - Comunicarea şi raportarea –include abilităţi de ascultare activă şi comunicare 
                                                            
1  Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 
2  Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la 
nivelul instituţiei  



efectivă a diferitelor puncte de vedere.  - Consilierea –cuprinde activităţi care au ca obiective adăugarea unui plus de valoare şi îmbunătăţirea funcţionării unei entităţi.  - Dezvoltarea aşteptărilor–include  un set de abilităţi profesionale care vizează aşteptările personalului, conducerii entităţii şi chiar al partenerilor. 
Atribuţiile postului3: Responsabilitatile şi atribuţlile principale specifice postului de conducere sunt urmatoarele: 

- Elaborează proiectul planului multianual şi proiectul planului anual de audit public intem; 
- Asigură atingerea obiectivelor specifice Biroului Audit Public Intern; 
- Organizează, coordonează şi răspunde de activitatea salariaţilor din cadrul Biroului; 
- Urmăreşte alocarea corespunzătoare a resurselor; 
- Verifică modul de aplicare a procedurilor elaborate (aprobate de conducerea entitatii); 
- Efectuează activităţi de audit publie intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţa şi eficacitate; 
- Informează despre recomandările neinsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre conseeinţele acestora; 
- Raportează periodic asupra constatărilor, concluzillor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; 
- In cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conclucătorului entităţii publice şi structurii de control intem abilitate ; 
- Verificâ dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern; 
- Supervizează auditorii in efectuarea misiunilor de asigurare, respectiv a misiunilor de consiliere; 
- Verifică aplicarea normelor generale si speciale de audit (procedurile şi principiile fundamentale) care sţau la baza activităţil; 
- Coordonează şi participă la realizarea de sinteze, statistici şi prognoze in domeniu; 
- Prezintă, periodic şi la cerere, rapoarte de analiză a activitatii Biroului Audit Public Intern şi inaintează propuneri superiorilor ierarhici; 

                                                                                                                                                                                         
3  Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de conducere, în 
concordanţă cu specificul funcţiei corespunzătoare postului. 
 
 



- Elaborează/actualizează Carta Auditului Intem. 
- Urmăreşte modul de rezolvare in tennen a sarcinilor proprii, cât şi a celor stabilite de organele de control imputernicite; 
- Propune programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine lin baza prevederilor legale; 
- Se preocupă de propria formare continuă; 
- Răspunde de intocmirea fişelor de evaluare anuale pentru personalul din subordine; 
- Intocmeşte la angajare şi revizuieşte, cel puţin anual, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 
- Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditortilui intem ; 
- Respectă prevederile Cartei auditului intern şi a celorialte prevecleri care guvernează activitatea de audit; 
- Asigură confidenţialitatea datelor referitoare la entitatea publică şi activitatea biroului;  
- Işi indeplineaşte atribuţiile in mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit pubric intern; 
- Răspunde de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern; 
- Răspunde pentru arhivarea documentelor Intocmite, pentru numerotarea dosarelor, pentru inregistrarea şi predarea lor Ia arhivă, in condiţiile prevăzute de legislaţiaIn vigoare;      Responsabilitatile şi atribuţlile principale specifice functiei de auditor sunt urmatoarele: a) elaborează impreuna cu personalul din subordine planul de audit multianual, pe baza activitătilor identificate în cadrul entitatii; b) elaborează impreuna cu personalul din subordine proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităti, programe/proiecte sau operatiuni si îl înaintează spre aprobare conducerii entitatii, în functie de misiunile solicitate; c) actualizează planul de audit public intern în functie de evenimentele legislative si organizatorice sau la solicitarea expresă a conducerii entiatii, entitatii ierarhic superioare sau Camerei de Conturi; d) exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activitătilor desfăsurate de entitate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si la gestionarea patrimoniului entitatii (concesionări, închirieri, dări în folosinţă sau în administrare, vânzări etc.) având ca principalele domenii supuse auditului public intern următoarele: 1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 



comunitare; 3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativteritoriale; 5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 6. alocarea creditelor bugetare; 7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 8. sistemul de luare a deciziilor; 9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 10. sistemele informatice. 11. resurse umane 12. achizitii publice 13. modul de desfăsurare a serviciilor si activitatilor ce intra in competenta entitatii; 14. activitatea juridica e) efectuează activităti de audit public intern, pe bază de ordin de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si de control ale sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate; f) notifică structura care va fi auditată cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de declansarea misiunii de audit; în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul intern realizează următoarele acţiuni: 1. colectează si prelucrează informatiile cu caracter general despre structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern; 2. identifică obiectivele misiunii de audit şi efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operaţiunilor ce urmează a fi auditate; 3. realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii si recomandări; 4. întocmeste formularele constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor disfunctii/iregularităti; 5. întocmeste dosarele de audit public intern si le păstrează/arhivează în mod corespunzător; 6. elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârsitul fiecărei misiuni de audit si îl transmite structurii auditate; 7. analizează punctele de vedere transmise de structura auditată si organizează reuniunea de conciliere; 8. transmite raportul de audit public intern finalizat structurii auditate, pentru analiză; 



9. urmăreste si verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite; 10. raportează conducerii entitatii si entitatii ierarhic superioare constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitătile sale de audit public intern; g) informează Ministerul Sanatatii , despre recomandările neînsusite de către ordonatorul tertiar de credite, împreună cu documentatia de sustinere,  h) elaborează raportul anual de audit public intern al activitătii desfăsurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii si recomandări rezultate din activitatea de audit si il transmite conducerii entitatii precum si entitatii ierarhic superioare,  i) înstiintează în termen de trei zile lucrătoare conducerea entitatii, precum si structura de control intern abilitată, în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigatiei si stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;j) respectă etapele, procedurile si întocmeste toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activitătii de audit public intern precum si de catre Normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern ı̂n cadrul Ministerului Sănătăţii din 11.06.2014 k) elaborează impreuna cu personalul din subordine Carta auditului public intern si respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;l) elaborează impreuna cu personalul din subordine programul de asigurare si îmbunătătire a calitătii sub toate aspectele activitătii de audit public intern.  
Sfera relaţională a titularului postului 
 
1. Sfera relaţională internă:  a) Relaţii ierarhice:  - subordonat faţă de: managerul entitatii publice,  - superior pentru: auditorii dincadrul Biroului Audit Public Intern b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele/birouri/servicii/sectii medicale componente din cadrul structurii funcţionale a entitatii publice c) Relaţii de control: auditarea tuturor compartimentelor/birourilor/serviciilor/sectiilor medicale componente din cadrul structurii funcţionale a entitatii publice d) Relaţii de reprezentare: nu este cazul 
 
2. Limite de competenţă4: conform atributiilor specificate din fisa postului, auditorul intern fiind liber în exprimarea opiniilor, în urma acţiunilor sale întreprinse cu bună credinţă şi a judecăţii sale profesionale, 
 
3. Delegarea de atribuţii şi competenţă:  in cazul lipsei,  atributiile vor fi preluate de catre auditor __________________________ 



 
 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele:  _____________________________ 2. Semnătura _______________________ 3. Data ______________________________     


