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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii de sistem 

 
Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Comisie SCIM    

1.2. Verificat Constantin Nicoleta Corina 
Președinte Comisie 

Monitorizare 
  

1.3. Aprobat Gheorghe Stanescu viceprimar   
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem 
 

 
Ediţia sau, după caz, revizia în 

cadrul ediţiei 
Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I Elaborarea ediţiei iniţiale   
2.2. Revizia 0    
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrulediţiei 
procedurii de sistem 
 

 Scopul difuzării Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia 
Numele şi 
prenumele 

Data primirii Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 
1.  Toate 

compartimentele 
Responsabili ai 

compartimentelor 
   

3.2. Informare 
2.  Comisia de 

monitorizare 
Preşedinte 

Comisie 
   

3.3. Arhivare 
3.  Arhivă Arhivar    

3.4. Aprobare 
4.  Gheorghe 

Stanescu 
viceprimar    

3.5. Aplicare 
5.  Toate 

compartimentele 
Responsabili ai 

compartimentelor 
   

 
4. Scopul procedurii de sistem 

4.1. Planificarea constituie un element fundamental al sistemului de control managerial, deoarece, prin plan, se 
stabileşte baza de referinţă în raport cu care aceasta se exercită. Obiectivele, activităţile eşalonate în timp şi resursele 
aferente constituie planul de management. Planificarea activităţii de audit public intern la nivelul compartimentului de 
audit intern din cadrul ComuneiGura Vitioareisau a instituției căreia se subordonează se realizează prin planificare 
anuală şi se formalizează prin elaborarea planului anual de audit public intern. 

4.2. Premise: 
Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial în baza căruia se desfăşoară activitatea de audit 

intern. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 
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5.1. Procedura stabileşte etapele ce se vor parcurge pentru desfăşurarea planului anual de audit intern precum şi 
pentru întocmirea  documentele necesare. 

5.2. Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru desfăşurarea  întocmirii planului anual. 
 
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări internaţionale 
- Standardele Internaționale de audit. 
 
6.2. Legislaţie primară 
- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
- Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicată; 
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern- Republicare; 
 
6.3. Legislaţie secundară 
-  
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
- Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul ComuneiGura Vitioarei, avizat de 

către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova. 
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem 

7.1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Procedură 

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de 
aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor,    având   în    vedere    asumarea 
responsabilităţilor. 
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau   un   proces   care   se   
desfăşoară   la   nivelul   tuturor compartimentelor din cadrul ComuneiGura Vitioarei; 
Compartiment = compartiment / serviciu / birou / departament, etc.; Conducătorul 
compartimentului = şef birou/ şef serviciu/şef compartiment, etc.; 
PO (Procedură Operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul ComuneiGura Vitioarei; 

2.  
Auditul public 
intern 

Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere 
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea 
entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de 
conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie. 

3.  Audit 
Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective şi de 
evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de 
audit. 

4.  Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă. 

5.  Auditor Persoană ce are calificarea necesară efectuării de audituri 

6.  
Sistem de 
control 
managerial 

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca 
scop implementarea controlului managerial. 

7.  Neconformitate Neîndeplinirea unei cerinţe. 

8.  Auditat Zonă, compartiment, activitate în care se desfăşoară auditul. 
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9.  Analiză 
Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce 
priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

10.  
Valoare de 
înlocuire 

Totalitatea costurilor pentru achiziţia acelui bun: preţul de piaţă + TVA + cheltuieli transport + 
alte costuri accesorii pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a 
bunului respectiv. 

11.  Comisia Comisia de monitorizare 

12.  Neajunsuri 
Printre neajunsurile aduse obiectivităţii individuale şi independenţei în organizare, poate figura 
conflictul de interes personal, limitările ariei auditului, restricţiile de acces la dosare, la bunuri şi 
la personal, precum şi limitările resurselor. 

13.  Cauza Explicaţia diferenţei între ceea ce ar trebui să existe şi ceea ce există efectiv. 

14.  
Carta auditului 
intern 

Document oficial care defineşte misiunea, competenţele şi responsabilităţile acestei activităţi. 
Carta trebuie să: 
- Definească poziţia auditului intern în cadrul entităţii; 
- Autorizeze accesul la documente, la bunuri şi la persoanele competente, pentru buna realizare 
a misiunilor; 
- Definească aria de activitate a auditului intern. 

15.  
Conflictul de 
interese 

Toate relaţiile care nu sunt sau care nu par a fi compatibile cu interesele entităţii. Un conflict de 
interese poate să afecteze capacitatea unei persoane de a-şi asuma obiectiv obligaţiile şi 
responsabilităţile sale. 

16.  Controlul intern 
Ansamblul măsurilor luate de către conducere în scopul îmbunătăţirii gestiunii riscului şi creşterii 
probabilităţii ca scopurile şi obiectivele stabilite să fie atinse. 

17.  

Planificarea sau 
programarea 
controalelor şi 
auditurilor 

Definirea obiectivelor, stabilirea  politicilor, natura acestora, calendarul de proceduri şi testări 
destinate să îndeplinească obiectivele controalelor sau misiunilor de audit. 

18.  
Programul de 
activitate al 
misiunii de audit 

Un document care enumeră procedurile de urmat în vederea realizării misiunii de audit. 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  P.O. Procedura operațională 

2.  P.S. Procedură de sistem 

3.  E. Elaborare 

4.  V. Verificare 

5.  A. Aprobare 

6.  Ap. Aplicare 

7.  Ah. Arhivare 

8.  PS Procedură de sistem 

9.  L Lege 

10.  OMFP Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 

11.  DGFP Direcţia Generala a Finanţelor Publice 

12.  O.G. Ordonanţa Guvernului 
13.  H.G. Hotărârea Guvernului 
14.  C.A.I. Corp de Audit Intern 
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15.  C.A.P.I. Comitetul de Audit Public Intern 

16.  C.C.I. chestionarul de control intern 

17.  C.I.A. Certficate Internal Auditor 

18.  C.L.C. chestionarul de luare la cunoștință 

19.  C.L.V. chestionarul - lista de verificare 

20.  D.G.C.F.P. Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv 

21.  F.I.A.P. Fişa de identificare şi analiza problemelor 
22.  M.F.P. Ministerul Finanţelor Publice 

23.  U.C.A.A.P.I. Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern 
 

8. Descrierea procedurii de sistem 

8.1. Generalităţi 
Auditorul elaborează Proiectul planului anual de audit public intern. 
Întocmeşte Referatul de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit cuprinse în plan. 
Înaintează proiectul planului anual de audit public intern, împreuna cu referatul de justificare a modului în care 

sunt selectate misiunile de audit cuprinse în plan, spre aprobare PrimaruluiComuneiGura Vitioarei.  
Cuprinderea misiunilor de audit public intern în proiectul planului anual de audit public intern se face în mod 

fundamentat. Fundamentarea va fi formalizata în documentul Referat de justificare a modului în care sunt selectate 
misiunile de audit cuprinse în plan. 

 
8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 
- Ordinul de serviciu; intern; 
- Declarația de independenta; intern; 
- Notificarea privind declanșarea misiunii; intern; 
- Raport de audit intern; intern; 
- Chestionar de control intern; intern; 
- Program de audit intern; intern; 
- Fisa de identificare si analiza; intern; 
- Minuta de deschidere; intern; 
- Fisa de urmărirerecomandări; intern; 
- Minuta ședința de închidere; intern; 
- Colectare informații; intern; 
- Nota centralizatoare a documentelor de lucru; intern; 
- Model C01; intern; 
- Model A041; intern; 
 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 
Sistemul de control intern/managerial implementat la nivelul ComuneiGura Vitioarei are la bază standardele de 

control intern/managerial conformcerințelorOrdinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice;Cele 16 de standarde constituie sistemul de referință, în evaluarea gradului de 
implementare a sistemului de control intern/managerial. 

 
8.2.3. Circuitul documentelor 
-  
8.3 Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale 
- birouri, mobilier, 
- birotică, aparatură şi echipamente specifice; 
- reţea internet; 
- copiator; 
- imprimantă 
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- telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente şi cu structuri din afara instituţiei; 
- papetărie şi tipizate, conform domeniului de activitate desfăşurat în cadrul ComuneiGura Vitioarei. 
 
8.3.2. Resurse umane 
- Personal  încadrat conform statului de funcţii aprobat de Consiliul Local. 
- Auditor intern 
 
8.3.3. Resurse financiare 
- Resursele financiare  sunt asigurate de la bugetul local aprobat de Consiliul Local. 

8.4. Modul de lucru 
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
Auditorul va selecta misiunile de audit public intern ținând cont de următoarele elemente: evaluarea riscului 

asociat diferitelor structuri, activități, programe, proiecte sau operaţiuni; criteriile semnal/sugestiile conducătorului 
entităţii publice, respectiv deficienţe constatate anterior în  rapoartele de audit, deficienţe constatate în procesele-
verbale încheiate în urma inspecţiilor, deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi, alte informaţii şi indicii 
referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri; temele defalcate din planul anual al UCAAPI; numărul entităţilor publice 
subordonate; respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani şi numărul de auditori din cadrul structurii 
de audit intern. 
 

Modelul de evaluare a riscurilor este bazat pe trei factori risc: 

Perioada scursa de la ultimul audit - la aprecierea acestui criteriu s-a ţinut cont de faptul că volumul de informaţii, 
date, documente care trebuiesc analizate de către auditori este mare pentru 1 auditor. Ponderea riscului = 40%.  

 

Nivele de apreciere: 

- perioada scursa de la ultimul audit este mai mica de 1 an = 1  
- perioada scursa de la ultimul audit este între 1 - 2 ani = 2 
- perioada scursa de la ultimul audit este peste 2 ani = 3 
Complexitatea şi mărimea operaţiilor - la aprecierea acestui criteriu   s-a ţinut cont de complexitatea lucrărilor, 

volumul lucrărilor şi numărul de personal implicat în cadrul activităţii. Ponderea riscului = 30%.  
- complexitate mica = 1 
- complexitate medie = 2  
- complexitate mare = 3. 
Calitatea sistemelor de control intern : la aprecierea acestui criteriu s-a ţinut cont de existenta unor tehnici de 

control neadecvate sau adecvate şi suficiente constatate cu ocazia misiunilor de audit anterioare, de stadiul de 
elaborare si implementare a procedurilor scrise de lucru şi de control, de existenţa unui sistem formalizat de analiză şi 
evaluare a riscurilor şi existenţa dispozitivelor  de control cu ajutorul cărora se gestionează riscurile pentru a se evita 
scăparea de sub control a riscurilor majore care pot expune entitatea. Ponderea riscului = 30%.  

- control intern corespunzător = 1  
- control intern mediu = 2   
- control intern cu lipsuri grave = 3.  
In funcție de punctajul obţinut se face ierarhizarea acestora şi stabilirea misiunilor care vor fi cuprinse în planul 

anual de audit public intern. 
Se va efectua fundamentarea timpului efectiv alocat misiunilor de audit în funcţie de zilele lucrătoare din an, 

concediile de odihnă, pregătirea profesională, misiuni ad-hoc şi alte evenimente neprevăzute. 
Planul anual de audit intern are următoarea structură: domeniul misiunii de audit, obiectivele misiunii de audit, 

identificarea/descrierea activităţii/operaţiunii supuse auditului, identificarea/descrierea entităţii/ entităților sau a 
structurilor organizatorice la care se va desfăşura misiunea de audit, durata misiunii de audit, perioada supusă 
auditării, numărul de auditori proprii antrenaţi în misiunea de audit. 

Proiectul planului anual de audit public intern se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a anului precedent 
anului pentru care se elaborează. După aprobare, proiectul Planului anual de audit public intern devine plan. 

Planul anual de audit public intern şi Referatul de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit 
cuprinse în plan se arhivează în dosarul creat în acest scop pentru fiecare an de referinţă. 
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In mod uzual procesul de audit intern cuprinde: 

 planificarea misiunii (Anexa1 Ordinul de serviciu, Anexa 3 Notificarea privind declanșarea misiunii,Anexa 4 
raport de audit intern) 

- programul general de lucru; 
- note asupra utilizăriilucrărilor de control efectuate de alții; 
- datele si duratele vizitelor, locurile de intervenție; 
- compunerea echipei;( Anexa 2 Declarația de independenta, Anexa 5 Chestionar de control intern) 
- datele pentru emiterea raportului;(Anexa11 Colectare informații) 
- bugetul de timp; 
 
 supervizarea lucrărilor(Anexa 6 Program de audit intern, Anexa7  Fisa de identificare si analiza, Anexa 8 Minuta 

de deschidere, Anexa9 Fisa de urmărirerecomandări, Anexa 10 Minuta ședința de închidere) 
- note asupra studierii dosarelor si stabilirea soluțiilor la problemele ridicate( Anexa 12 Nota centralizatoare a 

documentelor de lucru) 
- aprobarea tuturor dispozitiilor importante care pot afecta planificarea, programul lucrărilor, executarea lucrărilor, 

concluziilelucrărilor, conținutul raportului; 
 
 aprecierea controlului intern: 
- evaluarea punctelor tari, punctelor slab si a zonelor de risc (Anexa13, Anexa 14) 
- foi de lucru privind bazele de stabilire a sondajelor efectuate; 
- comentarii asupra anomaliilor descoperite; 
 
 obținerea de elemente probante: 
- program de control; 
- foi de lucru cuprinzând: obiectivul, detalii asupra lucrărilor efectuate, eventuale comentarii, concluzii; 
- documente sau copii de documente, justificând cifrele examinate; 
- detalii asupra lucrărilor efectuate asupra situațiilor financiare: comparații si explicații ale variațiilor, concluzii; 
- sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea o 

influenta asupra deciziei de certificare; 
- foi de lucru cu privire la faptele delictuale. 
 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul)/acţiunea 

(operaţiunea) 

Comp. resp. de audit 
public intern 

Primar 

 0 1 2 

1.  
PrimarulComuneiGura Vitioarei analizează şi avizează 
Proiectul planului anual de Audit Public Intern. 

 V, A 

2.  
Şeful structurii de audit public intern sau persoana 
desemnată întocmește, aprobă actele, situaţiile, 
documentele aferente, cuprinse în procedurile operaţionale;  

V, A  

3.  
Auditorii - Întocmesc toate actele, privind planificarea 
anuală a planului de audit intern 

E  
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
Nr. anexa/ 

cod 
formular 

Denumirea anexei Elaborator Aprobă 
Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Arhivare 

Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anexa 1, 
PS-19/F1 

Ordinul de serviciu 
 

CAPI 

Primar 
ComunaGura 

Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 2, 
PS-19/F2 

Declarația de 
independenta 

CIA CAPI      

Anexa 3, 
PS-19/F3 
 

Notificarea privind 
declanșarea misiunii 

CAPI 
Primar 

ComunaGura 
Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa4, 
PS-19/F4 

Raport de audit 
intern 

CAPI 
 

Primar 
ComunaGura 

Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 5, 
PS-19/F5 

Chestionar de 
control intern 

CIA CAPI 
 

2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 6, 
PS-19/F6 

Program de audit 
intern 

CAPI 
Primar 

ComunaGura 
Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 7, 
PS-19/F7 

Fisa de identificare 
si analiza 

CIA CAPI 
 

2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 8, 
PS-19/F8 

Minuta de 
deschidere 

CAPI 
 

Primar 
ComunaGura 

Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 9, 
PS-19/F9 

Fisa de 
urmărirerecomandări CAPI 

Primar 
ComunaGura 

Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 10, 
PS-19/F10 

Minuta ședința de 
închidere 

CAPI 
Primar 

ComunaGura 
Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 11, 
PS-19/F11 

Colectare informații CIA CAPI 
 

2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 
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Anexa 12, 
PS-19/F12 

Nota centralizatoare 
a documentelor de 
lucru 

CIA CAPI 
 

2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa 13, 
PS-19/F13 

Model C01 CAPI 
Primar 

ComunaGura 
Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 

 

Anexa14, 
PS-19/F14 

Model A04 1 CAPI 
Primar 

ComunaGura 
Vitioarei 

 
2 

 
Secretariatul  

tehnic 

 
CAPI 

 
Perm. 
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