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Scopul Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit pub lic intern este de a garanta 
îmbunătăţirea activităţii de audit public intern şi de a asigura un plus de valoare activităţilor auditate. 
  
Obiectivul principal al Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern este de a 
îmbunătăţi activitatea de audit intern derulată la nivelul compartimentului de audit public intern. 
Implementarea obiectivului principal al Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit 
intern, conduce la îndeplinirea următoarelor obiective: 
• Oferirea unei asigurări că activitatea desfăşurată de auditorii interni adaugă un plus de valoare şi contribuie la 
îmbunătăţirea activităţilor entităţii publice; 
• Garantarea că activităţile derulate la nivelul compartimentului de audit public intern se desfăşoară în 
conformitate cu cadrul legislativ, normativ şi procedural în domeniul auditului public intern şi buna practică în 
domeniu. 

Pentru menţinerea calităţii activităţii de audit intern este necesară adoptarea unui proces permanent de 
supraveghere şi evaluare a eficacităţii activităţii, proces care să aibă la bază rezultatele evaluărilor interne şi 
externe ale activităţii de audit intern. 
 
Evaluarea internă 
 
Supervizarea 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare şi buna practică în domeniu, supervizarea 
garantează îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern, asigurarea calităţii şi dezvoltarea profesională a 
auditorilor. 
Întrucât compartimentul de audit public intern nu are desemnat un şef sau un coordonator de compartimen t, 
activitatea de supervizare a misiunilor de audit intern este realizată de un auditor intern care nu este implicat în 
misiunea de audit şi care îndeplineşte calitatea de supervizor. 

Supervizarea are ca scop furnizarea unei asigurări asupra faptului că ob iectivele misiunii de audit 
intern sunt atinse, respectiv prin aplicarea în mod corespunzător a programelor de audit elaborate, a normelor 
proprii privind exercitarea activităţii de audit intern şi a bunei practici în domeniu. 

Activitatea de supervizare este indispensabilă activităţii de audit intern, având în vedere că în urma 
exercitării acesteia se permite: 
a) depistarea deficienţelor, inexactităţilor şi erorilor în realizarea misiunilor de audit; 



b) iniţierea măsurilor de îmbunătăţire necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit 
public intern; 
c) planificarea activităţilor de perfecţionare profesională. 
Supervizorul analizează documentele elaborate de auditorii interni în derularea misiunilor de audit public intern, 
încadrează şi orientează activitatea acestora în toate etapele derulării misiunii de audit public intern. 
Activitatea de supervizare începe din etapa de planificare a misiunii de audit şi continuă până la etapa de 
urmărire a recomandărilor. Aceasta constă în: 
a) asigurarea că auditorii desemnaţi deţin cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe şi abilităţi necesare 
îndeplinirii misiunii de audit intern; 
b) furnizarea unor instrucţiuni corecte în etapa de planificare şi de aprobare a programului misiunii pentru buna 
desfăşurare a misiunii şi atingerea obiectivelor stabilite; 
c) verificarea dacă programul aprobat este îndeplinit corespunzător, existând posibilitatea unor modificări 
justificate şi autorizate; 
d) verificarea documentelor de lucru urmărind ca acestea să conţină elementele probante care susţin 
constatările, concluziile şi recomandările misiunii; 
e) asigurarea că raportul este obiectiv şi modul de redactare este clar, concis şi realizat în termenul prevăzut;  
f) asigurarea că obiectivele de audit au fost atinse în mod eficient şi în condiţii de calitate;  
g) depistarea erorilor, deficienţelor, neregulilor şi iregularităţilor, a fraudelor sau suspiciunilor de fraudă; 
h) oferirea îndrumărilor necesare derulării corespunzătoare a misiunilor de audit intern; 
i) iniţierea îmbunătăţirilor necesare menite să contribuie la creşterea calităţii rapoartelor de audit public intern. 
j) valorificarea tuturor oportunităţilor în vederea dezvoltării cunoştinţelor, priceperii şi a  celorlalte competenţe 
ale auditorilor interni. 

Toate documentele elaborate în perioada derulării unei misiuni de audit public intern sunt supuse 
supervizării pentru a se asigura că procedurile de audit au fost respectate şi toate problemele apărute pe 
parcursul derulării misiunii au fost identificate şi au fost luate măsurile corective necesare. 
 
Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale auditorilor interni 
 

Evaluarea anuală a performanţelor auditorilor interni din cadrul compartimentu lui de audit public intern 
se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu1. 
Evaluarea anuală, realizată în condiţiile legii, are scopul de a stabili gradul de atingere a obiectivelor individuale 
de către auditorii interni, precum şi gradul de îndeplinire a criteriilor 
de performanţă. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului compartimentului de audit public 
intern se realizează anual de către rectorul universităţii. 

Pentru realizarea evaluării anuale a performanţelor individuale ale auditorilor interni se au în vedere 
rezultatele evaluărilor periodice realizate, în special rezultatele evaluărilor misiunilor de audit public intern. 
 
Evaluarea misiunii de audit intern de către şeful compartimentului de audit public intern 
 

Nu este cazul, întrucât compartimentul de audit public intern nu are desemnat un şef sau un 
coordonator de compartiment. 
 
Autoevaluarea cu privire la implementarea standardelor de control    intern/managerial 
 
Autoevaluarea la nivelul compartimentului de audit public intern se realizează prin monitorizarea implementării 
standardelor de control intern/managerial, în conformitate cu OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial la entit[íle publice. 

                                                
1 OMECTS nr. 3860/2011, privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale anuale ale personalului contractual 



Operaţiunea de autoevaluare a implementării standardelor de control intern/managerial se realizează 
în conformitate cu Anexa nr. 4.1. - Chestionarul de autoevaluare, din OSGG nr. 400/2015. 
 

De asemenea, la nivelul compartimentului de audit public intern se urmăreşte: elaborarea Planului 
multianual şi a Planului anual de audit intern; actualizarea Cartei auditului intern în funcţie de schimbările 
organizatorice şi legislative survenite şi îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a auditorilor interni pe 
baza unui program de formare profesională. 
  
Evaluarea externă 
 
Evaluarea realizată de compartimentul de audit intern de la nivelul ierarhic superior 
 
Compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic superior, realizează misiuni de evaluare a activităţii 
de audit intern la structurile subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia. 
Activitatea de evaluare se realizează după Ghidul de evaluare al activităţii de audit intern, elaborat de UCAAPI. 
 
Evaluarea realizată de Curtea de Conturi 
 
Curtea de Conturi a României realizează funcţia de control/audit asupra modului de formare, administrare şi 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi auditul performanţei asupra 
gestiunii bugetului general consolidat şi a oricăror alte fonduri publice. 
În cadrul misiunilor realizate, evaluează şi funcţia de audit intern de la nivelul instituției. În procesul de evaluare 
se urmăreşte în general modul de organizare şi funcţionare a activităţii de audit public intern din cadrul 
instituției. 
 
 
 
 
 
  

Auditor intern, 
Ec. Florin IORDACHE 
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