
Auditor intern  Serviciul Audit Intern 

I. Cerințe funcționale:  

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern, 

juridice,  cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei 

publice centrale.  

 

Experienţă profesională: experienţă profesională în domeniu auditului intern sau 

în serviciul public. 

 

Cunoştinţe: Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la 

calculator, nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate; o 

înţelegere mai vastă a problemelor economiei naţionale şi a sectorului public; 

cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile; cunoaşterea principiilor de bază în 

economie şi în domeniul juridic; cunoştinţe generale cu privire la exercitarea 

auditului intern în instituţiile publice; cunoașterea noţiunilor suficiente pentru a 

identifica elementele de iregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii; 

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, de utilizare a computerului, planificare, 

organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, 

coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a 

echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, 

negociere.  

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, 

flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre 

dezvoltare profesională continuă. 

Sarcinile principale: 

 Organizarea activităţii  de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management 

financiar şi control intern din cadrul Consiliului Concurenţei; 

 Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele 

curente şi permanente de audit; 

 Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul 

de audit intern; 

 Participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit; 

 Informarea sistematică a şefului echipei de audit intern despre procesul de 

realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de activitate al misiunii de 

audit. 



Bibliografia: 

        1.            CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA; 

        2.            Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

        3.            Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a 

funcţionarului public; 

        4.            Legea nr. 183 din 11.07.2012 concurenţei; 

        5.            Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat; 

        6.            Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate; 

        7.            Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a 

funcţionarului public; 

        8.            Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

        9.            Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul 

veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere; 

   10.            Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei; 

   11.            Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

   12.            Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul 

decizional.  

   13.            Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative; 

   14.            Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; 

   15.            Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de 

elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici; 

   16.            Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

   17.            Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit;  

   18.            Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul 

bugetar; 

   19.            Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;  



   20.            Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la 

aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public; 

   21.            Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la 

aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - 

model de funcţionare a unităţii de audit intern); 

   22.            Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul 

public; 

   23.            Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în 

sectorul public; 

   24.            Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind 

aprobarea Standardelor naţionale de audit intern. 

  

 


