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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

Introducerea auditului public intern reprezintă, fără îndoială, un pas 
decisiv în evoluţia organizaţiilor, în special a celor publice, o etapă importantă 
în introducerea şi dezvoltarea managementului performant în instituţiile 
publice, indiferent de obiectul lor de activitate. 

Organizaţiile private, construite pe interesul bine conturat al unui grup 
de investitori, dispun de suficiente şi eficace mijloace de evaluare şi asigurare a 
performanţei organizaţionale, precum şi de intervenţie în cazul derapajelor de la 
obiective.  

Majoritatea instituţiilor publice sunt încă structuri birocratice cu un 
nivel redus, uneori până la absenţă, al feed-back-ului organizaţional. În acest 
context, sunt create condiţiile iniţiale favorabile ca astfel de organizaţii să 
evolueze în sensul în care existenţa lor să devină un scop în sine, în ciuda 
misiunii nobile declarate, de a sluji interesul public.  

Introducerea auditului marchează şi schimbarea modalităţii de 
evaluare a organizaţiei publice din perspectiva performanţei. Iniţial, criteriul de 
apreciere a organizaţiilor publice era reprezentat de măsura în care acestea 
deservesc „publicul”, pe când organizaţiile private urmăresc profitul. 
Bineînţeles, cauza deservirii publicului, dincolo de ambiguităţile în identificarea 
beneficiarului şi a calităţii prestaţiei, era în sine mult prea înaltă pentru a 
justifica în principiu orice cheltuieli şi a nu mai lăsa loc analizelor reale şi 
obiective privind eficienţa. 

Anii ’80 aveau să aducă o schimbare semnificativă privind evaluarea 
performanţei managementului organizaţiei, în special prin promovarea 
conceptului de asigurare a calităţii, de natură a aduce cu adevărat în prim plan 
cetăţeanul, ca beneficiar al serviciilor oferite de instituţiile publice, o dată cu 
responsabilizarea conducătorilor acestora pentru resursele încredinţate şi modul 
lor de utilizare. De la început, constituirea auditului s-a dorit să reprezinte o 
contribuţie la completarea paletei de mijloace prin care conducătorul poate 
beneficia de o opinie obiectivă şi competentă privind nivelul de performanţă 
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atins şi riscurile în îndeplinirea obiectivelor asumate, prin utilizarea adecvată şi 
eficientă a resurselor puse la dispoziţie.  

Deşi declară scopuri generoase, auditul public intern nu a generat un 
entuziasm deosebit printre manageri. Am putea spune chiar dimpotrivă. Aşadar, 
deschizătorii de drum au trebuit să plătească preţul inevitabil al introducerii 
noului.  

Nu în puţine cazuri, unele de notorietate, auditorul a fost confruntat cu 
perspectiva sancţionării după ce a prezentat raportul de audit care releva, 
inevitabil, şi unele aspecte incomode pentru manager.  

În acest sens, un conducător al unei instituţii publice povestea cu 
satisfacţie cum a tranşat de la început relaţia sa cu auditorul intern, explicându-i 
acestuia că în organizaţia pe care o conduce sunt două categorii de auditori: 
auditori care au un loc de muncă şi auditori care nu-l mai au.  

Iată cum, în mod practic, curajul, tăria şi consecvenţa în opinii devin, 
cel puţin în această perioadă de început, valenţe definitorii în exercitarea 
atribuţiilor de auditor. Dat fiind faptul că, după datele de care dispunem, fişa 
postului auditorilor conţine prea puţine referiri la asemenea calităţi, acestea nu 
vor fi relevante în procesul de selecţie; ca urmare, din păcate, trebuie să ne 
aşteptăm ca în structurile de audit să existe mai puţini auditori veritabili, decât 
numărul de posturi încadrate.  

Totodată, este posibil ca, în urma confruntării cu propriile limite, unii 
manageri să încerce să se apere, fie aducând în discuţie competenţa auditului, 
pe motiv că, pentru a putea să evalueze deciziile unui conducător, auditorii ar 
trebui să fie mai competenţi decât acesta, fie depreciind valoarea auditului, prin 
comparare cu „defunctul CFI”, care stabilea şi cauzele şi responsabilităţile, nu 
numai riscurile.   

De obicei, auditul public intern este constituit dintr-o structură 
distinctă, încadrată cu profesionişti specializaţi în auditarea principalelor 
aspecte ce ţin de activitatea instituţiei publice. Prin urmare, este de aşteptat ca 
rezultatul cumulat al eforturilor membrilor echipei de audit să nu poată fi egalat 
de strădaniile individuale ale unui conducător, oricât de multilateral pregătit şi 
de bine intenţionat ar fi acesta. 

Cele mai frecvente reacţii de protecţie ale ierarhiei au fost cele prin 
care se urmărea ca auditorul să intre sub controlul total al conducerii, fiind în 
felul acesta limitat în investigaţiile sale şi, mai ales, în afirmarea obiectivităţii în 
actul de evaluare. O asemenea evoluţie trebuie descurajată prin toate mijloacele, 
deoarece are potenţialul de a anula în totalitate valenţele acestei noi instituţii a 
auditului public. 
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Aşadar, auditul public intern nu-şi propune să-l înlocuiască pe 
conducător şi, mai ales, răspunderea acestuia în implementarea unui sistem 
eficace de control intern. Evidenţiind riscurile cu care se confruntă organizaţia, 
auditul permite abordarea unui management modern, previzional, fundamentat 
ştiinţific, în totală opoziţie cu managementul reactiv-intuitiv care, încă, din 
păcate, mai este răspândit, îndeosebi în instituţiile publice. 

O cerinţă centrală este ca auditul să contribuie cu adevărat la crearea 
contextului favorabil obţinerii performanţei şi să nu devină o nouă cale de a 
consolida şi extinde birocraţia. 

Auditul nu trebuie să fie perceput şi promovat ca pe o modalitate mai 
sofisticată de întărire a „controlului”, în sensul în care acesta a devenit o 
adevărată obsesie a conducătorilor moderni. Mihaela Vlăsceanu în lucrarea sa 
„Organizaţiile şi cultura organizării” (Editura Trei, 2002) sublinia riscurile 
induse de manifestarea obsesiei controlului: „…dacă există o forţă ce conferă 
substanţă structurilor birocratice, explicând totodată şi atracţia aproape 
instinctivă pentru ele, atunci aceasta este cea a controlului…” (pag. 26). 
Auditul nu trebuie să determine ca răspuns creşterea cantităţii de „hârtii” 
acceptate ca explicaţie pentru absenţa rezultatelor. Totodată, auditul nu este 
calea de evitare a răspunderii, în ansamblu, şi în organizarea controlului intern, 
în special.  

În acest sens, riscul cel mai mare pentru auditul public intern rămâne 
denaturarea semnificaţiei acestuia, pe fondul inexistenţei unei experienţe 
anterioare, mai ales al explicaţiei facile pentru apariţia sa, ca o cerinţă externă, 
din partea Uniunii Europene, fără a fi expresia unei nevoi interne manifeste, 
deci un fel de formă fără fond.  

Din păcate, un pas în această direcţie l-a făcut chiar legislaţia 
naţională care a accentuat latura financiar-contabilă a activităţii auditorului, în 
dauna celei de evaluare a performanţei manageriale. 

Fără îndoială, abordat corect şi cu profesionalism, beneficiind de un 
cadru legal adecvat şi de susţinerea factorului politic şi a managementului de 
top, auditul public intern va avea o contribuţie importantă la creşterea 
eficacităţii şi eficienţei actului managerial  în instituţiile publice. 

Strădania autorilor acestei lucrări nu poate fi decât salutară în acest 
context complex, în care implementarea auditului public intern se găseşte încă 
într-o fază iniţială, caracterizată de  înţelegerea şi acceptarea limitate a misiunii 
acestuia, de adecvarea insuficientă a soluţiilor promovate la realităţile 
instituţiilor publice din România, în mod cert şi din vina cazuisticii relativ 
reduse acumulată până în prezent.  
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Experienţa practică deosebită a autorilor, ca şi efortul lor de a construi 
un fundament teoretic pentru această activitate, strădanie fără de care nu se 
poate spera la o adevărată profesionalizare şi dezvoltare a auditului public 
intern, la care se adaugă indiscutabil deschiderea către nou, sunt tot atâtea 
elemente care garantează utilitatea lucrării şi-i conferă, totodată, consistenţa şi 
valoarea unui demers ştiinţific, ce merită a fi continuat şi adâncit.  

 
 

Prof. univ. dr. Constantin ROMANOSCHI 
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INTRODUCERE 
 
 
 
Integrarea României în Uniunea Europeană, absorbirea acquis - ului 

comunitar până în anul 2007, depinde în mare măsură de funcţionarea şi 
performanţele instituţiilor publice. În prezent, României i se reproşează o 
accentuată birocraţie şi un ridicat nivel al corupţiei în sistemul instituţiilor de stat.  

În acest context un rol important revine auditului intern ca parte a 
procesului de reformă instituţională ce vizează dezvoltarea şi perfecţionarea 
activităţii desfăşurate de instituţiile publice, dar şi a serviciilor prestate de 
acestea către cetăţeni, ca necesităţi obiective şi esenţiale pentru asigurarea 
convergenţei cu ţările avansate economic din Europa şi din lume. Astfel, 
auditul intern are o deosebită importanţă în creşterea performanţei în cadrul 
instituţiilor publice, limitarea risipei de resurse şi posibilităţilor de fraudă şi 
corupţie, detectarea din timp a anomaliilor şi deficienţelor. 

Auditul intern prin formele sale legiferate de manifestare, respectiv 
auditul de sistem, auditul de performanţă (management) şi auditul de 
regularitate apare ca o activitate calificată, capabilă să exprime un „verdict” 
privind modul de funcţionare a instituţiilor publice, privind modul în care 
acestea îşi îndeplinesc obiectivele şi sarcinile, şi pe această bază evaluează 
rezultatele, şi nu în ultimul rând privind conformitatea cu prevederile legale a 
acţiunilor desfăşurate de acestea.  

Clasa politică, aflată la conducerea societăţii, nu îşi poate realiza 
integral şi cu rezultate corespunzătoare programul său de guvernare, atâta 
timp cât în instituţiile publice care alcătuiesc eşalonul destinat să-l 
transpună în operă se practică, de exemplu, un management defectuos, se 
risipesc resurse etc. 

Consecinţele funcţionării lipsite de economicitate, eficacitate şi 
eficienţă a instituţiilor publice, ale nerespectării conformităţii cu prevederile 
legale şi implicit ale unui management defectuos se resimt la nivelul întregii 
societăţi şi se concretizează în:  

 utilizarea eronată a resurselor disponibile, cu ample efecte 
negative privind realizarea obiectivelor; 
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 derularea „în derivă”, fără repere şi performanţe notabile, a 
proceselor interne care alcătuiesc domeniul specific de activitate; 

 
 amplificarea insatisfacţiilor/tensiunilor în plan uman şi social ca 

urmare a deciziilor subiective, voluntariste şi insuficient fundamenta-
te; 

 
 compromiterea procesului de atingere a obiectivelor predeterminate 
şi a programului de guvernare. 

 
Prin prestaţia sa înalt specializată, auditul poate constitui, îndeosebi 

în cadrul instituţiilor publice, pârghia esenţială menită să asigure 
profesionalizarea managementului şi eradicarea diletantismului. 

Contribuabilii, mass-media, structurile guvernamentale şi ale societăţii 
civile, investitorii străini devin din ce în ce mai interesaţi în a cunoaşte detalii 
privind modul cum deciziile manageriale determină rezultatele obţinute de 
către instituţiile publice, şi chiar în a avea asigurări/garanţii referitoare la 
calitatea procesului/sistemului de conducere, de cheltuire a banului public din 
cadrul entităţii publice. 

La fel ca şi medicina, auditul intern se dezvoltă ca o disciplină 
preponderent estimativă care îşi propune, ca demers fundamental, organizarea 
şi derularea unui „examen funcţional” asupra obiectului supus cercetării 
(proces, sistem, activitate etc.). Scopul său primordial constă în formularea 
unei opinii calificate (temeinic argumentată din punct de vedere pragmatic şi 
ştiinţific) privind starea de fapt şi calitatea/capacitatea entităţii auditate, la un 
moment dat, care să confere o asigurare (atestare, certificare şi/sau validare), 
prin prisma unor exigenţe predeterminate, în ce priveşte nivelul performanţei 
atins şi creşterea/dezvoltarea sa în viitor. În situaţia în care auditorul nu 
reuşeşte să ofere, pe lângă opinia sa calificată, şi o asigurare rezonabilă 
privind capacitatea şi/sau nivelul de performanţă inerent entităţii auditate, 
auditarea poate fi considerată, în fapt, doar o verificare ca oricare alta. 

Există reprezentări potrivit cărora auditul intern s-ar justifica numai 
prin aceea că soluţionează, într-o oarecare măsură, deficitul de încredere pe 
care-l manifestă eşalonul superior (cel care face numirea/revocarea în/din 
funcţie, alocarea de fonduri etc) faţă de managerul/ responsabilul subordonat. 

Există, de asemenea, concepţia referitoare la auditarea 
managementului care evidenţiază, îndeosebi, rolul „motivaţional” al acesteia, 
rezultat din faptul că, în acest caz, cercetarea sistematică de audit ar 
determina o continuă „disciplinare” şi profesionalizare a responsabililor numiţi. 
În ce ne priveşte, fără a minimaliza importanţa şi valoarea unor astfel de teorii, 
considerăm că principala justificare, menire şi responsabilitate a 
auditului constă în aceea că se angajează să confere conducătorului 
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entităţii publice, de la cel mai înalt nivel, un grad de asigurare rezonabilă 
privind activitatea managerului învestit de el cu autoritate formală. Pe 
baza rezultatului activităţii de auditare asupra modului cum responsabilul 
auditat şi-a îndeplinit îndatoririle şi îndeosebi, pe baza asigurării la care 
făceam referire anterior, conducătorul instituţiei publice care a dispus 
efectuarea auditării îşi întemeiază viitoarele sale decizii şi îşi elaborează o 
strategie. 

Având în vedere cele expuse pe scurt, referitor la rolul şi locul pe 
care–l ocupă activitatea de audit intern la nivelul întregului sector public, reiese 
cu atât mai mult în evidenţă importanţa unei bune organizări şi mai ales 
exercitări a activităţii de audit intern în cadrul unei instituţii cu 
responsabilităţi deosebite în cadrul reformei administraţiei publice, aflată 
în centrul atenţiei organismelor europene, care prin calitatea activităţii 
desfăşurate poate influenţa în mod hotărâtor aderarea României la 
Uniunea Europeană. 
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CAPITOLUL 1 
 
 
 

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND NOŢIUNEA DE 
AUDIT PUBLIC INTERN 

 
 
 
1.1. Audit intern sau audit public intern? 
 
,,Semn al timpurilor, funcţie recent circumscrisă în contabilitatea 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome, auditul nu încetează să 
pătrundă în domenii din ce în ce mai largi – finanţe, calitate, sector 
public, asociativ etc’’. – Marin Toma, Preşedintele CECCAR, Norme de audit 
financiar şi certificare a bilanţului contabil, nr. 1/1995. 

Prima „normă” din lucrarea sus amintită defineşte auditul, în general, 
ca reprezentând „examinarea profesională a unei informaţii în vederea 
exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un 
criteriu (standard) de calitate” obiectivul său reprezentând îmbunătăţirea 
informaţiei. Pentru a-i desluşi mai bine sensurile, considerăm necesar să 
amintim originile cuvântului AUDIT şi anume:  

AUDIRE       = în limba latină      = a asculta; 
AUDIT          = în limba engleză  = verificare, revizie contabilă, bilanţ; 
AUDITION    = idem                    = audiţie, ascultare, verificare; 
AUDITOR     = idem                    = controlor financiar. 
 
Cuvântul AUDIT, în înţelesul prezentei lucrări, a fost popularizat pe 

continentul european începând cu deceniul al VI-lea al secolului XX de catre 
cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă. 

În România, după 1990, cuvântul AUDIT şi-a făcut intrarea din dorinţa 
de a conexa reglementările româneşti ale economiei de piaţă cu reglementările 
similare pe plan internaţional. A apărut astfel: Auditul calităţii, exercitat de experţi 
în domeniul asigurării calităţii, formaţi de Centrul Naţional de Management pentru 
Asigurarea Calităţii, Auditul tehnic, Auditul financiar etc. 

Primele referiri la auditul intern le regăsim tot în lucrarea amintită, 
mai exact la capitolul IV – „Aprecierea controlului (auditului) intern”. Astfel, 
norma nr. 40 defineşte auditul intern ca fiind „planul de organizare şi 
ansamblul tuturor măsurilor adoptate în întreprindere pentru: 

– a proteja valorile active; 
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– a promova eficacitatea exploatării; 
– a asigura respectarea dispoziţiilor administraţiei; 
– a asigura fidelitatea şi exactitatea informaţiei contabile.” 

 
Potrivit aceloraşi norme, auditul intern cuprinde : 

– controlul administativ intern; 
– verificarea internă a operaţiilor;  
– autocontrolul salariaţilor; 
– controlul contabil intern. 

 
În opinia noastră autorii acestor norme s-au aflat într-o totală 

eroare încă din titlul acestui capitol, confundând auditul intern cu 
controlul intern. Însăşi alternanţa termenilor pe parcursul întregului 
capitol denotă faptul că noţiunile nu sunt foarte clare. 

În fapt, conţinutul acestor norme tratează numai sistemul de 
control intern şi nu auditul intern ca funcţie universală. 

Aceeaşi confuzie o regăsim şi la alţi autori, cum ar fi Dumitru Scutaru 
în lucrarea „Auditul financiar contabil“– Editura economică – 1997, care afirmă 
că, în demersurile sale, auditorul financiar (extern) face o analiză a auditului 
intern pentru a ştii în ce măsură se poate sprijinii pe acesta, dar în realitate, 
analizează sistemul de control intern. 

La începutul ultimului deceniu al secolului XX, în cadrul Conferinţei 
Confederaţiei Europene a Institutelor de Audit Intern (Aprilie 1992-RFAI 
nr.112), Joseph J. Morris, Preşedintele Institutului Auditorilor Interni din Marea 
Britanie, face o afirmaţie remarcabilă: „Este clar pentru cei care lucrează în 
cadrul Auditului Intern că acesta are un rol vital de jucat, ajutând 
conducerea să ia în mână hăţurile controlului intern”. 

Nici nu se putea da o definiţie mai plastică raporturilor dintre 
controlul intern şi auditul intern! 

 
Aşa cum afirma Xavier DE PHILY, fostul preşedinte al Institutului de 

Audit Intern, Director de Audit Intern al Grupului PSA PEUGEOT CITROEN   în         
„Cuvântul înainte“ la lucrarea „Teoria şi practica auditului intern“ a profesorului 
francez Jaques RENARD „auditul intern face schimbarea mai puţin 
riscantă dar o şi favorizează…Valoarea auditorului este capacitatea de 
aface să progreseze Controlul intern al organismului pe care îl serveşte”. 
În fond, controlul intern este materia cu care lucrează auditorul intern şi care se 
regăseşte în toate funcţiile organizaţiei. 

Pe parcursul ultimelor decenii auditorii interni au mers mereu în 
această direcţie, construind piatră cu piatră un edificiu ale cărui formă, 
componente şi finalitate sunt acum mult mai vizibile, chiar dacă este parţial 
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neterminat. În ciuda evoluţiei spre o implicare mai mare în asistenţa 
managerială, funcţia de audit intern mai prezintă în continuare contradicţii.  

Organizată la nivel internaţional, stăpânită din ce în ce mai bine de 
specialiştii al căror număr creşte în permanenţă şi al căror câmp de investigare 
se lărgeşte continuu, această funcţie suferă, totuşi, de un dublu handicap: 

• un exces de mediatizare a cuvântului „audit”, termen magic folosit 
în scopuri diverse. Cuvânt la modă care dă valoare celui care îl foloseşte, are 
un aer savant şi ne dă impresia că suntem înaintea progresului şi a tehnicii. 
Instalatorul nu mai vine pentru a repara robinetele, el face auditul 
instalaţiei!  

Pentru a se înţelege şi a se face înţeleşi, a trebuit ca cei care 
lucrează în acest domeniu să spună clar că acest cuvânt poate avea mai multe 
sensuri şi în acest scop a fost nevoie ca aceştia să îl clarifice. Vorbim deci 
despre audit intern, audit extern, audit operaţional sau audit social etc. 
Dacă s-ar organiza interviuri pe stradă pe acest subiect ar ieşi în evidenţă o 
ignoranţă crasă cu privire la această meserie, la obiectivele acesteia, la profilul 
celor care o exersează. 

• Al doilea handicap este de aceeaşi natură şi ţine de faptul că 
Auditul intern nu se numeşte întotdeauna „Audit intern”. Se mai folosesc şi alte 
denumiri în funcţie de obiceiuri, culturi, importanţa istoriei: inspecţie generală, 
control general, verificare internă, control intern pot defini acelaşi concept 
(J. Renard – Teoria şi practica auditului intern – Bucuresti, 2002).  

Nici pe plan intern problematica legată de auditul intern nu este foarte 
clară. 

Aşa cum arătam la începutul acestui capitol, în contextul auditului 
financiar extern, noţiunea de audit intern a apărut în diferite prezentări, fără ca 
vreuna dintre acestea să se apropie de ceea ce standardele internaţionale în 
domeniu doresc să consacre în prezent. În rândurile care urmează, autorii 
pledează pentru un audit intern unitar, comun atât domeniului  public cât şi 
celui privat.  

Primul act normativ care a introdus noţiunea de audit intern în 
România a fost Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind 
auditul intern şi controlul financiar preventiv. Aşa cum se poate remarca chiar 
din titlu, expresia „audit intern” a fost lipsită iniţial de cuvântul „public’’ acesta 
fiind introdus ulterior prin Ordonanţa Guvernului nr. 72 din 30 august 2001. 

Presupunem că legiuitorul a ţinut să procedeze la această 
particularizare pentru a înlătura o eventuală confuzie ce putea să apară după 
data de 21 septembrie 2000, dată la care a fost emis Ordinul ministrului 
Finanţelor nr.1267 pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern (Cadrul 
General) în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 01.06.1999 
prvind activitatea de audit financiar şi a Hotărârii Comitetului Provizoriu al 
Camerei Auditorilor din România, norme obligatorii începând cu data de 
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01.01.2001 pentru o serie de entităţi supuse auditului financiar, respectiv: 
companii şi societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, bănci, 
societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi de valori mobiliare şi alte 
societăţi care operează pe piaţa de capital. 

Astfel, în prezent, potrivit actelor normative de reglementare, în 
România există două forme de audit intern ce se doresc a fi distincte, 
respectiv una pentru sectorul public, iar cealaltă pentru restul sectoarelor din 
economie. 

În opinia nostră, crearea a două forme diferite de audit intern este 
eronată şi generatoare de confuzii. 

 
În susţinerea acestei afirmaţii ne bazăm pe următoarele argumente: 

 Auditul intern este o activitate recunoscută şi reglementată pe 
plan internaţional, organismul cu cea mai mare autoritate în domeniu fiind 
Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors – I.I.A.).  

Institutul Auditorilor Interni, pe lângă atribuţiile în domeniul pregătirii 
profesionale a auditorilor interni, cercetării, publicării de lucrări de specialitate, 
organizării de examinări profesionale (examenul pentru obţinerea calităţii de 
auditor intern calificat – The Certified Internal Auditor), colocvii, şi conferinţe, 
are un rol deosebit de important în a definii pentru toţi membrii săi standarde 
(Standars for Professional Practice of Internal Auditing- S.P.P.I.A.) ale profesiei 
de audit intern recunoscute pe plan internaţional. 

Dacă analizăm S.P.P.I.A. pe ultimii 10 ani, perioadă în care acestea 
au fost revizuite de două ori şi anume în 1995 şi 1999, ca urmare a necesităţii 
punerii de acord a standardelor cu evoluţia funcţiei de audit intern pe plan 
internaţional, observăm că sunt aplicabile tuturor persoanelor juridice indiferent 
de forma de organizare. Nu se face distincţie între „zona publică” şi „zona 
privată”, nu există standarde pentru administraţie publică şi standarde pentru 
sectorul industrial, bancar, de asigurări  etc ci mai mult, în cuprinsul 
standardelor se precizează în mod expres: „Standardele au fost concepute 
pentru a servi întregii profesii şi in oricare tip de organizaţie în care îşi 
desfăşoară activitatea auditorii interni „(SPPIA-1995 ) şi „Activitatea de audit 
intern se desfăşoară în medii culturale şi legale diverse; în interiorul unor 
organizaţii cu obiective, dimensiuni şi structuri diferite; Aceste diferenţe pot 
afecta practica auditului intern, dar acordul cu Standardele pentru Practica 
Auditului Intern este esenţial dacă se doreşte împlinirea rolului 
auditorilor interni” (SPPIA-1999). 

 Auditul intern este o funcţie universală (J. Renard– Teoria şi 
practica auditului intern, Editat de Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, 
2002) caracteristică generată în primul rând, de faptul că se aplică tuturor 
organizaţiilor indiferent de sectorul în care activează. Această caracteristică 
este accentuată de fenomenul de armonizare şi compatibilizare între 
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sectorul public şi sectorul privat în ceea ce priveşte mecanismele şi 
principiile de conducere, de urmărire şi raportare a îndeplinirii obiectivelor 
entităţilor din aceste sectoare. Evident că, într-o primă etapă, entităţile cu 
scop lucrativ sunt primele vizate indiferent de forma şi profilul acestora  
(comercial, industrial, de servicii). În concluzie, auditul intern priveşte toate 
activităţile din cadrul economiei, indiferent de forma în care se exprimă, în 
această tendinţă înscriindu-se şi administraţia publică, cu atât mai mult cu 
cât adoptă elemente de evidenţă şi raportare din sectorul privat, care îi 
permit paşi decisivi spre eficacitate, spre o atingere în condiţii de eficienţă a 
obiectivelor stabilite. În acest sens, un exemplu ilustrativ îl reprezintă 
creştera armonizării între contabilitatea sectorului privat şi contabilitatea 
sectorului public, fapt ce se produce ca urmare a restructurării pe care o va 
suferi contabilitatea sectorului public prin suplimentarea contabilităţii de 
fluxuri de lichidităţi cu contabilitatea de obligaţii, aceasta preluând astfel 
elemente ale contabilităţii sectorului privat. Acest proces de reorganizare a 
contabilităţii publice, începând cu anul 2003 pe principiul constatării 
drepturilor şi obligaţiilor derivă din documentele de poziţie ale României la 
capitolul 11 „Uniunea Economică şi Monetară“, respectiv capitolul 29 
„Prevederi financiare si bugetare“ şi vizează, în principal, realizarea unei 
contabilităţi publice moderne, care să ofere informaţii cuprinzătoare asupra 
administrării patrimoniului, execuţiei bugetare, a creanţelor şi datoriilor din 
sectorul public (guvernamental) şi care să permită în final notificarea la 
Uniunea Europeană a datoriei publice şi a deficitului bugetar. 

 
 Definiţia dată auditului intern în cele două acte normative care 

reglementează această activitate pe plan intern aste identică din punct de 
vedere conceptual cu definiţia dată auditului intern de către Institutul Auditorilor 
Interni. Pentru exemplificare vom reda cele trei definiţii mai jos: 

 Auditul public intern – activitate funcţional independentă şi 
obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor publice perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută 
entitatea publică să îşi 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 
procesului de administrare – conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 672 din 19 
decembrie 2002 privind auditul public intern; 

 
 Audit intern – reprezintă activitatea de examinare obiectivă a 

ansamblului activităţilor entităţii în scopul furnizării unei evaluări independente 
a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere – conform 
alin. 1 din Normele minimale de audit intern aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor nr. 1267 din 21.09.2000. 
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 Audit intern – activitate independentă, obiectivă, de asigurare 
şi consiliere, destinată a adăuga valoare şi a îmbunătăţii operaţiunile unei 
organizaţii. Ea ajută organizaţia să-şi îndeplinească obiectivele prin 
utilizarea unei abordări sistematice şi disciplinate de evaluare şi creştere a 
eficacităţii proceselor de administrare a riscurilor, control şi conducere 
(definiţie aprobată de Comitetul Director al Institutului Auditorilor Interni în 
iunie 1999). 

 
Toate aceste definiţii exprimă, de exemplu, faptul că evaluarea şi 

îmbunătăţirea managementului riscului este un prim aspect ce trebuie avut 
în vedere de auditul intern. Credem că este unanim acceptat faptul că orice 
organizaţie, entitate, indiferent de forma juridica de organizare, de natura 
acesteia, de sectorul (public, bancar, industrial etc.) în care funcţionează se 
confruntă cu riscuri în atingerea obiectivelor pentru care a fost înfiinţată. 

Referitor la aceste riscuri, auditului intern şi implicit auditorilor 
interni le revin atribuţiuni deosebit de importante. Pe scurt, rolul auditorilor 
interni pivitor la evaluarea riscurilor este acela de a stabilii domeniile 
auditabile, operaţiunile/activităţile aferente fiecărui domeniu auditabil, de a 
identifica riscurile asociate acestor operaţiuni/activităţi, de a stabili criterii de 
analiză a acestor riscuri, de a ierarhiza riscurile etc. Această evaluare a 
riscurilor trebuie să identifice în principal sursa lor, iar în final auditul intern 
să ofere soluţii şi recomandări pentru terminarea, tratarea, transferul sau 
tolerarea la un nivel acceptabil pentru organizaţie a riscurilor cu care 
aceasta se confruntă. Acordând atenţie managementului riscurilor, auditorul 
intern nu se limitează doar la a oferii soluţii la problemele curente ale 
organizaţiei, ci le anticipează, are o atitudine pro activă şi joacă un rol 
important în protejarea acesteia. 

Este evident că, referitor la evaluarea şi îmbunătăţirea 
managementului riscului, sarcina auditorilor interni, pe care am descris-o pe 
scurt în paragraful anterior, este aceeaşi indiferent de faptul că aceştia îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul public sau privat, industrial sau bancar 
etc. 

 
 Abordarea controlului este remarcabil de similară în sectorul 

public şi în cel privat, similitudine generată de caracteristicile esenţiale 
comune ale sistemului de control din cele două sectoare care, pe lângă 
identificarea riscurilor şi dezvoltarea unui sistem de control intern şi a unor 
proceduri de contracarare a riscurilor percepute, cuprinde ca trăsătură 
comună înfiinţarea unei proceduri de audit intern menită să ofere 
siguranţa că sistemele de control intern anihilează riscurile percepute şi 
identifică riscurile neacoperite sau parţial neacoperite de către sistemele şi 
procedurile existente.  
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Prin urmare, ambele sisteme de control presupun instituirea unei 
proceduri de audit intern care nu este tratată în mod distinct, funcţie de 
sectorul public sau privat în care este organizată.  

Unificarea cadrului legal referitor la auditul intern ar avea mai multe 
efecte pozitive asupra activităţii de audit intern, şi anume:  

 Acordul cu standardele internaţionale pentru audit intern şi 
practica europeană (la nivelul Cmisiei Europene există un serviciu de audit 
intern şi nu de audit public intern) cerinţă esenţială pentru îndeplinirea rolului 
auditorilor interni. Acest fapt are o deosebită importanţă pentru dezvoltarea 
auditului intern în ţara noastră din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 
unde există un mediu multi-jurisdicţional care favorizează reglementările legale 
bazate pe respectarea strictă a unor standarde. 

 
 Crearea unui cadru comun de formare şi pregătire profesională 

continuă a auditorilor interni care să conducă la îmbunătăţirea competenţei 
profesionale a acestora. 

 
 Generalizarea experienţei pozitive în domeniul auditului intern şi 

pe această bază, crearea posibilităţii pentru auditorii interni de a găsi cele mai 
bune soluţii în orice circumstanţe s-ar găsi în practică. 

 
 Înscrierea în tendinţa care se manifestă pe plan european de 

reformă a reglementărilor legale în scopul creşterii coerenţei legislative, pentru 
eliminarea disfuncţionalităţilor, suprapunerilor de competenţă şi confuziilor. 

 
 
 
1.2. De la controlul financiar intern la auditul intern 

în România 
 
Pentru a înţelege mai bine care sunt progresele înregistrate în 

activitatea de Control financiar, în sensul larg al acestuia, considerăm utilă o 
scurtă privire retrospectivă asupra evoluţiei sale. 

Într-o lucrare a profesorului universitar doctor Mircea BOULESCU 
(Curtea de Conturi a României. Tradiţie şi actualitate. Bucureşti. 1993) se face 
o trecere în revistă a tuturor formelor pe care le-a îmbrăcat controlul financiar 
pe teritoriul ţării noastre. Având în vedere caracterul didactic al lucrării de faţă, 
vom încerca să extragem câteva repere mai importante pentru a da cursivitate 
prezentelor demersuri. 

Încă de la începutul lucrării autorul subliniază, cu just temei, faptul că 
sistemul finanţelor publice şi cel de control financiar a fost şi este în strânsă 
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dependenţă de concepţiile politice, economice şi financiare şi de modul de 
organizare ale ţării. 

De la înfiinţarea Principatelor până la Regulamentele organice (1831-
1832) se constată o totală lipsă de sistem financiar şi, în special, de norme cu 
privire la controlul financiar. 

Domnitorii din ambele Principate cumulau toate puterile, erau domni 
absoluţi. În această calitate dispuneau de veniturile provenite din nenumărate 
impozite, servicii şi proprietăţi, în majoritate percepute de la ţărănime, ca de 
bunuri proprii, necontestate. Puterea domnitorilor şi concepţia asupra dreptului 
de impunere este evidenţiată de Dimitie Cantemir în lucrarea „Descriptio 
Moldaviae” în care precizează că domnitorii „afară de Dumnezeu şi sabia lor 
nu cunoşteau pe nimeni altul în ţara lor. Războiul, pacea, moartea şi averea 
tuturor locuitorilor depindeau de voinţa lor şi despre toate acestea decideau 
după buna plăcere”. 

În Evul Mediu instituţia care administra tezaurul ţării, precum şi 
locul unde se afla acesta se numea vistierie. Veniturile erau, însă, împarţite 
între vistierie şi cămara sau caseta privată a domnitorului. Ulterior a fost 
desfiinţată cămara şi a rămas o singură casă, din care se plăteau tributul şi 
alte cheltuieli obligatorii ale ţării, iar restul rămânea în folosul personal al 
domnitorului. În această perioadă, noţiunea de buget nu era cunoscută şi, 
în consecinţă, nici controlul prevederilor bugetare. Totuşi, în aceste condiţii, 
exista un control special al banilor domneşti (de care dispunea domnitorul) 
ce se exercita în numele şi pentru interesul domnului; ca nu cumva cei 
însărcinaţi cu perceperea veniturilor să comită jafuri şi abuzuri care să-l 
păgubească. 

Ca autoritate consultativă financiară în această epocă există un sfat  
pe lângă vistierie compus din şapte boieri, iar în privinţa aşa-zisului control al 
întrebuinţărilor veniturilor, autoritatea divanului. 

Deşi în această epocă nu existau bugete, se întocmeau, totuşi, 
situaţii din veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, făcute de funcţionarii 
domnului, pe care acesta le prezenta Sfatului boierilor şi Divanului. Mai 
târziu întâlnim ceea ce se numea „sămi” sau „sămile visteriei”, un fel de 
conturi de gestiune, pentru că ele se refereau la veniturile şi cheltuielile deja 
efectuate. Începând cu Nicolae Vodă Mavrocordat, la începutul secolului al 
XVIII-lea domnitorii ţărilor româneşti obişnuiau ca anual, sau la intervale 
mai scurte de timp, să prezinte boierilor socoteli de venituri şi cheltuieli, 
sămile visteriei. 

În concluzie, în perioada de la înfiinţarea Principatelor până la 
Regulamentele organice a lipsit separaţia puterilor. Ca urmare a existenţei 
atotputerniciei domnitorului şi a unor organe numai cu caracter pur consultativ, 
nu a fost posibilă stabilirea unui sistem financiar şi, în consecinţă, a unor reguli 
de control privind întrebuinţarea veniturilor percepute de la populaţia ţării. 
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Prin Regulamentele organice (din 1831 în Muntenia şi din 1832 în 
Moldova), care reprezintă primele constituţii ale  Principatelor româneşti, se 
înfiinţează o Adunare obştească ordinară, formată din reprezentanţi ai 
boierimii, cu putere legiuitoare, se reglementează puterile în stat şi raporturile 
dintre ele, se dă o organizare administrativă şi financiară Principatelor, se 
separă veniturile ţării de lista civilă (leafa) ce se fixează domnitorului. 

În perioada de la Regulamentele organice până în anul 1864, când se 
înfiinţează Înalta Curte de Conturi, se introduce un sistem financiar simplu, 
acordându-se Adunării Obşteşti drepturi bugetare, anume de a încuviinţa 
perceperea dărilor şi facerea cheltuielior. Apare noţiunea de buget, denumit cu 
termenii „budjea” sau „închipuirea anului viitor” (Art. 117 din Regulamentul 
organic al Moldovei).  

În vederea controlului financiar erau stabilite norme. Mai întâi, 
regulamentele stabilesc cheltuielile statornice ale Principatelor şi veniturile 
rânduite a le preîntâmpina şi care nu puteau fi întrebuinţate pentru alte scopuri. 
Se introduce contabilitatea casei visteriei, adică „a ţinerii socotelilor cu bună 
orânduială”. 

Practic, prin Regulamentele organice se inaugurează un sistem 
simplu de înregistrare a operaţiilor financiare de încasări şi plăţi, servind 
punerii în ordine a finanţelor publice, precum şi un control exercitat de organe 
administrative – aşa zisul control obştesc în Muntenia şi de Sfatul Administrativ 
în Moldova, care avea misiunea de a cerceta amănunţit, operaţiile făcute de 
slujbaşii ţării şi de a pregăti controlul suprem al Adunării obşteşti care constata 
neregulile şi abuzurile şi le denunţa Domnitorului spre a pedepsi pe cei ce se 
dovedeau vinovaţi. 

Controlul obştesc al socotelilor care pregătea controlul suprem al 
puterii legiuitoare, al Adunării Obşteşti, a fost transformat în Ministerul 
Controlului. Acest minister exercita controlul asupra conturilor de gestiune, 
însă acest control nu înfăţişa în ansamblu întreaga gestiune publică a unui 
exerciţiu, ci se exercita disparat.  

Un pas mai departe în organizarea finanţelor româneşti s-a făcut prin 
Convenţia de la Paris din 7 august 1858, care prevede introducerea principiilor 
bugetare. Articolul 15, alineatul II din această convenţie formulează 
responsabilitatea miniştrilor pentru risipirea banilor publici şi pentru violarea 
legilor. 

În urma Unirii Principatelor se întocmeşte, pentru prima dată, un 
regulament de contabilitate publică, prin care se inaugurează un sistem 
regulat de contabilitate, ca mijloc „de a controla cu eficacitate administrarea 
banilor publici”. Asupra operaţiilor bugetare se exercita un control administrativ 
mai amănunţit şi unul superior al organului legiuitor. 

Legea pentru organizarea Ministerului Finanţelor din 30 mai 1862 
prevede înfiinţarea, sub ordinele ministrului finanţelor, a Inspecţiei generale 
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de finanţe, compusă dintr-un inspector general, opt inspectori şi un secretar. 
Acest corp de inspectori financiari avea ca atribuţii să controleze, inopinat, 
contabilitatea tuturor agenţilor dependenţi de Ministerul Finanţelor şi să 
semnaleze ministrului neregulile rezultate din neaplicarea sau greşita aplicare 
a legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare. 

În anul 1864 se adoptă prima Lege asupra contabilităţii generale a 
statului prin care, controlul administrativ, este atribuit în cea mai mare parte 
Ministerului Finanţelor. 

În acelaşi an se desfiinţează Ministerul de Control şi se înfiinţează şi 
pune în aplicare un control jurisdicţional al execuţiei bugetului, atribuit unui 
organ specializat de jurisdicţie, organ nou creat, independent, numit Înalta 
Curte de Conturi.   

Controlul financiar prventiv şi cel de gestiune au fost introduse în 
sistemul de control financiar al României prin Constituţia din 1923. Potrivit 
prevederilor art.115 al acestei Constituţii „controlul preventiv şi cel de gestiune 
al tuturor veniturilor şi cheltuielilor statului se exercită de Curtea de Conturi, 
care supune, în fiecare an, Adunării deputaţilor raportul general rezumând 
conturile de gestiune ale bugetului trecut, semnalând totodată neregulile 
săvârşite de miniştrii în aplicarea bugetului”. 

La 1 decembrie 1948 a fost înfiinţat controlul financiar intern al 
ministerelor şi unităţilor subordonate, ca organ specializat de control în 
subordinea conducătorului direcţiei sau serviciului de contabilitate. În cazuri 
excepţionale, şi numai cu avizul Ministerului Finanţelor, el putea fi subordonat 
direct conducătorului unităţii.  

Controlului financiar intern i-au fost atribuite, în principal, obiective 
vizând: respectarea normelor legale de folosire a mijloacelor alocate de la 
buget şi a celor proprii, a planurilor şi devizelor privind executarea lucrărilor şi 
plata salariilor; respectarea disciplinei financiare şi bugetare; existenţa, 
integritatea, conservarea şi utilizarea valorilor materiale şi băneşti; corecta 
organizare şi conducere a evidenţei contabile etc. 

În evoluţia sa, controlul financiar intern a cunoscut o serie de 
transformări organizatorice, de orientare şi de metodă. 

În anul 1957, controlul financiar intern a fost organizat pe principiul 
specializării şi în scară, începând cu ministerele şi terminând cu subunităţi fără 
contabilitate proprie. În această formă de organizare, controlul financiar intern 
a trecut din subordinea organelor de contabilitate în subordinea directă a 
conducătorilor de unităţi.  

Caracteristic acestei perioade este faptul că activitatea de control 
financiar intern a fost orientată spre controlul gestionar, precum şi spre 
controlul operaţiilor de decontare şi de casă ale unităţilor subordonate. Pentru 
a întării controlul gestionar, a fost reglementată asigurarea controlului tuturor 
unităţilor şi gestiunilor cel puţin odată pe an. 
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Un mare neajuns al acestei forme de organizare a constat în 
subordonarea aparatului de control financiar intern exclusiv conducătorilor 
unităţilor din care făcea parte, aspect care nu-i permitea să-şi manifeste, pe 
deplin, independenţa şi obiectivitatea necesară în dezvăluirea lipsurilor 
existente şi în stabilirea răspunderilor în sarcina celor vinovaţi de abateri. 
Practica activităţii de control demonstrează că eficienţa şi obiectivitatea 
acesteia este condiţionată de independenţa şi neinfluienţarea organului 
de control. 

Începând cu anul 1970, controlul financiar intern a funcţionat ca organ 
cu dublă subordonare: conducerii unităţii şi Ministerului Finanţelor. Dubla 
subordonare avea ca efect creştera iniţiativei, autorităţii, exigenţei şi 
independenţei controlului financiar intern. 

Faţă de Ministerul Finanţelor, subordonarea controlului financiar 
intern se concretiza în alicarea obligatorie, de către acesta, a măsurilor 
dispuse de minister în legătură cu: stabilirea principalelor obiective ale 
activităţii de control financiar; coordonarea activităţii de control financiar, 
elaborarea normelor metodologice cu privire la organizarea, coordonarea şi 
exercitarea controlului financiar, întocmirea actelor de control, luarea 
măsurilor pentru prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale 
şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi, precum şi raportarea controlului; 
instruirea aparatului de control financiar; obligaţia şefului compartimentului 
de control financiar intern de a sesiza, în scris, Ministerului Finanţelor 
cazurile când nu se luau măsuri legale pentru stabilirea răspunderii 
materiale şi recuperarea pagubelor; întocmirea informărilor către Ministerul 
Finanţelor asupra constatărilor controlului financiar intern. Subordonarea 
controlului financiar intern faţă de Ministerul Finanţelor se mai 
concretizează şi prin faptul că numirea, schimbarea din funcţie şi 
desfacerea contractului de muncă al şefilor compartimentelor de control 
financiar intern se făceau de către conducerea unităţii cu acordul 
Ministerului Finanţelor. 

În organizarea şi funcţionarea controlului financiar intern era 
antrenată, pe prim plan, răspunderea conducerii unităţii, apoi cea a 
conducătorului ierarhic superior şi a Ministerului Finanţelor. 

 
 
Controlul financiar intern era organizat şi funcţiona după 

principiul subordonării din treaptă în treaptă.  
 
 
Sub această formă, controlul financiar intern (gestionar de fond) a 

funcţionat până la organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 
şi societăţi comerciale, începând cu anul 1991. 
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1.3. Managementul schimbării în auditul public intern 
Schimbarea organizaţională de la teorie la practică 
 
 
„Organizaţiile mari se caracterizează printr-o rezistenţă 

remarcabilă la schimbare, tradusă prin inerţie în adaptarea la condiţiile de 
mediu” – Prof. univ. dr. Constantin Romanoschi, Management (monografie), 
Editura Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti – 2001. 

 
Organizaţiile sunt în permanenţă confruntate cu îmbunătăţirea 

propriilor performanţe într-un mediu care să le aducă toate garanţiile 
succesului, îmbunătăţire mai uşor de realizat prin descentralizarea luării de 
decizii pentru a asigura pertinenţa şi implementarea rapidă a acestora. În 
aceste condiţii, managerul organizaţiei, îşi va pune în mod normal întrebări 
privind bunul control asupra funcţionării organizaţiei exercitat de el însuşi şi de 
colaboratorii săi. 

Funcţia de audit intern oferă, din acest punct de vedere, siguranţa 
rezonabilă că operaţiunile desfăşurate, deciziile luate sunt “sub control“ şi că, 
în acest fel, contribuie la realizarea obiectivelor întreprinderii. 

Auditul intern permite conducerii să aibă mai mult curaj, mergând pe 
teren pentru a se asigura că strategia acesteia se pune în practică în mod 
corect sau că se dovedeşte eficace. Ajutorul său este cu atât mai apreciabil cu 
cât acţionează într-un mod imparţial, fără compromisuri sau fără a umbla după 
putere. Acţiunea auditului intern, prin consilierea pe care o acordă conducerii, 
contribuie la estomparea liniilor ierarhic tradiţionale, analizând combinările 
dintre ordine şi dezordine, atunci când, de exemplu, un colaborator raportează 
mai multor persoane, în funcţie de subiectul abordat, şi primeşte informaţii din 
afara nivelelor ierarhice. Riscul de a ajunge la dezordine este în acest caz real 
dar auditorul trebuie să-l poată evita punând în evidenţă faptele indiscutabile şi 
clarificând lucrurile care de departe par încurcate. 

Astfel, auditul intern face schimbarea mai puţin riscantă dar o şi 
favorizează. Plusvaloarea auditorului intern nu este răspunsul său, acesta 
fiind doar un mijloc de comunicare, nici chiar recomandările lui. Valoarea 
lui este capacitatea de a face să progreseze controlul intern al 
organizaţiei pe care o serveşte. Auditorul intern este deci creator de valoare 
prin intermediul economiilor pe care le generează, al oportunităţilor pe care le 
creează şi al pierderilor evitate ca urmare a activităţii sale. 

Este evident ca, într-o lume în care minciuna pare a fi pâinea cea de 
toate zilele, conducerea organizaţiei să aibă din ce în ce mai mare nevoie de 
auditul intern, iar auditorii trebuie să răspundă acestei nevoi cu un 
profesionalism adevărat şi o etică ireproşabilă. 
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Importanţa actuală a auditului intern este relevată şi de existenţa 
Institutului Internaţional de Audit Intern (The Institut of Internal Audit: I.I.A.) 
care reuneşte toate institutele naţionale şi reprezintă astăzi mai mult de 70.000 
de membrii din 250 de ţări. 

În România, care în ultimii 4 ani şi-a armonizat legislaţia în domeniu 
potrivit cerinţelor Uniunii Europene, auditul intern s-a organizat atât la nivelul 
societăţilor comerciale, cât şi la nivelul entităţilor economice bugetare ca audit 
public intern. 

Şi în instituţia publică analizată, auditul intern a mers în această 
direcţie a consilierii conducerii, alcătuind cu migală şi pricepere un ansamblu 
ce constă din norme, proceduri, cartă şi reguli de conduită profesională, 
ansamblu ale cărui formă, componente şi finalitate sunt mult mai vizibile, chiar 
dacă mai este mult până va fi terminat. 

Înainte însă de a vorbi de apariţia auditului intern în România, atât ca 
noţiune cât şi ca activitate, se cuvine să facem o prezentare succintă a 
ultimului deceniu al mileniului doi. 

Revoluţia din Decembrie 1989 a adus România din punct de vedere 
economic într-o situaţie nemaiîntâlnită de la finele celui de-al doilea Război 
Mondial, când preluarea puterii politice şi economice de către comunişti a 
impus reforme economice dure (între care pot fi amintite naţionalizarea 
mijloacelor de producţie sau colectivizarea ţăranilor), fără o pregătire prealabilă 
şi politizate excesiv, conform principiilor comuniste utopice de egalitate între 
toţi oamenii muncii şi de promovare a clasei muncitoare ca singura viabilă în 
societatea comunistă şi, ulterior, socialistă.  

Trecerea bruscă în 1990 la o economie capitalistă de piaţă, 
descentralizată, fără o minimă pregătire şi fără a exista organismele 
specializate care să asigure reformarea economiei a condus la o situaţie 
dezastroasă în unele domenii economice (agricultură, industria forestieră etc.). 
Aceasta, îndeosebi datorită desfiinţării sau ignorării sistemului de control 
financiar intern, respectiv controlului financiar de gestiune înfiinţat după 1991. 
Dacă în unităţile publice bugetare acest control a funcţionat eficient, la agenţii 
economici fie a fost ignorat, fie organele de control au fost intimidate şi supuse 
la presiuni din partea unor manageri cărora l-i se subordonau, astfel încât 
acestea să nu-şi poată exercita atribuţiunile conferite prin lege. 

În primii ani ai deceniului analizat, în instituţia publică în discuţie, a 
funcţionat un Serviciu Independent de Control Financiar de Gestiune, la 
nivelul ordonatorului principal de credite, cu competenţe în controlul unităţilor 
aparatului central şi teritorial aflate în directa finanţare a ordonatorului principal. 
Totodată, la nivelul ordonatorilor secundari de credite funcţiona câte o Secţie 
de Control Financiar de Gestiune, cu competenţe de control asupra unităţilor 
subordonate (ordonatori terţiari). Aceste secţii de control financiar de gestiune 
erau subordonate profesional şi metodologic Serviciului Independent Control 
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Financiar de Gestiune. Această formă de control s-a dovedit a fi destul de puţin 
eficientă la nivelul secţiilor ţinând cont de independenţa limitată pe care o 
aveau controlorii faţă de conducătorii unităţilor verificate. 

Pentru a acorda un grad sporit de independenţa organelor de control 
financiar de gestiune, conducerea instituiţiei publice a fost de acord cu 
propunerea Direcţiei Control Financiar (provenită prin transformarea în anul 
1995 a Serviciului Independent Control Financiar de Gestiune) ca secţiile de la 
nivelul ordonatorilor secundari să fie incorporate, sub toate aspectele, în cadrul 
Direcţiei Control Financiar de Gestiune, înfiinţându-se totodată 8 sectoare 
teritoriale pentru a controla unităţile din provincie. 

În această formă de organizare şi funcţionare, controlul financiar de 
gestiune şi-a sporit eficienţa, mărturie stând rezultatele remarcabile obţinute pe 
linia prevenirii, descoperirii şi recuperării unor pagube importante, a semnalării 
diferitelor slăbiciuni ale sistemelor de control intern din unităţile verificate şi 
dispunerii de măsuri viabile de remediere a acestora. 

Acesta era contextul organizatoric şi funcţional în care se desfăşura 
activitatea de control financiar de gestiune în momentul în care negocierile 
României cu Uniunea Europeană pe Capitolul 28 „Control Financiar” impun 
elaborarea unui nou act normativ care introduce noţiuni cu caracter de noutate 
pentru sectorul public. Este vorba de Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 
august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar de gestiune. 

 
Apariţia acestui act normativ a produs o adevărată revoluţie în 

cultura organizaţională a instituţiilor publice 
 
Pentru prima oară în România s-a introdus oficial noţiunea de audit 

intern la aceste instituţii, iar prin abrogarea art. 2 din Legea nr. 30/1991 au fost 
desfiinţate toate structurile de control financiar de gestiune care funcţionau în 
acestea. Cu toate că ordonanţa, prin metodologia de lucru impusă a creat 
multe obstacole în implementarea acestei noi activităţi,  ceea ce a impus ca 
noile metodologii de lucru să fie aplicate la aproape 9 luni de la apariţie, unul 
din marile merite ale acestui act normativ a fost acela că a definit o serie de 
termeni care vor fi utilizaţi în noua activitate, printre care şi aceia de control 
intern şi audit intern. 

Controlul intern, reprezintă ansamblul formelor de control exercitate 
la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 
concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea 
asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; 

Auditul public intern este activitatea funcţional independentă şi 
obiectivă, care să asigurare şi consiliere conducerii entităţii economice pentru 
buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând-o totodată să-şi 
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care 
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evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere 
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 

Prin definirea clară a celor doi termeni s-au eliminat inconsistenţele 
terminologice care au existat din 1990 şi până la data apariţiei ordonanţei. Mai 
mult, în Normele metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea 
auditului intern emise de Ministerul Finanţelor Publice se precizează că „nu 
trebuie făcută nici o confuzie între controlul intern, ca ansamblu de 
măsuri la dispoziţia conducătorului instituţiei publice, menit să asigure 
buna funcţionare a instituţiei publice, şi auditul intern care, fiind un 
control de tip endogen, este un control tip evaluare şi, mai ales, este un 
control final, ultimul din seria controalelor efectuate de structurile proprii 
ale instituţiei în cauză“. 

Cu toate aceste precizări şi delimitări ale celor două noţiuni, 
amintitele Norme au indus o confuzie în momentul în care, la capitolul 
“organizarea structurilor de audit intern“ precizau  că fostele structuri de control 
financiar de gestiune vor fi absorbite de cele de audit intern care vor prelua, 
alături de atribuţiunile de audit intern, toate atribuţiile fostelor structuri de 
control financiar de gestiune. 

Participarea activă a direcţiei noastre la discuţiile iniţiate de Ministerul 
Finanţelor Publice înainte de elaborarea Normelor Generale, ne îndreptăţeşte 
să afirmăm că această precizare nu a fost deloc întâmplătoare. Dacă se are în 
vedere contextul în care a apărut acest act normativ, vom observa că, în acel 
moment, nu existau profesionişti în domeniu pe piaţa forţei de muncă.  Mai 
mult, cu privire la structurile de control financiar de gestiune desfiinţate prin 
acelaşi act normativ care înfiinţa auditul intern, trebuia luată o decizie menită 
să precizeze ce se întâmplă cu personalul încadrat în aceste structuri şi cine 
va prelua atribuţiile acestora. Cu alte cuvinte prin actul normativ s-a desfiinţat 
controlul financiar de gestiune ca structură de control intern foarte importantă 
la acea vreme, fără a pune însă nimic în loc. 

Aceste preocupări au făcut obiectul a numeroase consultări între 
conducerile structurilor de control financiar de gestiune din instituţiile publice 
centrale, pe de o parte, şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, pe de 
altă parte, rezultatul fiind concretizat în forma publicată oficial, care a avut 
meritul de a oferi o soluţie viabilă la acel moment pentru delicata situaţie 
apărută. 

Impedimentele menţionate, cât şi faptul că Ordonanţa Guvernului 
nr.119/1999 reglementa atât auditul intern cât şi controlul financiar preventiv 
care se exercită de o altă structură (compartimentul financiar-contabil) a 
determinat pe specialiştii Uniunii Europene să solicite părţii române (Ministerul 
Finanţelor Publice) să elaboreze o lege specială numai pentru auditul intern, 
astfel că în decembrie 2002 este promulgată Legea nr. 672/19.12.2002 privind 
auditul public intern care nuanţează toate aspectele legate de funcţia de audit 
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intern, precizând clar şi procedurile pe care trebuie să le urmeze în exercitarea 
atribuţiilor sale. 

Literatura de specialitate defineşte schimbarea ca orice modificare, 
transformare, prefacere în forma şi/sau conţinutul unei activităţi, acţiune, 
sistem etc. La nivelul organizaţiei schimbarea este definită ca orice proces 
impus unei organizaţii şi care solicită răspuns din partea acesteia. In fapt, 
schimbarea este un stimul pentru organizaţie, ceea ce implică o acţiune. 
Schimbarea este legată ontologic de acţiune. 

Rolul managerului este de a direcţiona corect schimbarea, de a găsi 
costurile cele mai mici şi avantajele cele mai mari şi nicidecum să o ignore sau 
să o împiedice. El este cel care îşi conştientizează subordonaţii despre 
necesitatea schimbării şi caută metodele cele mai eficiente de implementare a 
schimbării, fiind obligat să găsească modalităţile de echilibrare a costurilor 
estimate în raport cu rezultatele scontate. 

Schimbările majore petrecute în Direcţia Audit Intern ca urmare atât a 
modificărilor legislative în domeniul auditului intern, despre care am amintit, cât 
şi a comasării ministerelor din care a rezultat actuala instituţie publică 
analizată, au pus la încercare pe toţi cei angrenaţi în aducerea la îndeplinirea 
noilor obiective. 

Ambele schimbări au avut surse externe, fiind impuse prin acte 
normative, deci de factorii politici, trecând dincolo de voinţa organizaţiei sau a 
indivizilor din cadrul acesteia. 

Direcţia Audit Intern a acceptat aceste presiuni şi face eforturi 
deosebite pentru a se adapta în funcţie de influenţele lor. Prevederile actelor 
normative care au generat schimbările analizate prezintă obiectivele ce trebuie 
atinse de audit şi normele metodologice de funcţionare şi organizare a 
auditului intern, fără a răspunde însă la unele întrebări legitime, cum ar fi: 

– cum să treci de la control financiar de gestiune la auditul intern? 
– cum să schimbi, peste noapte, controlorii financiari în auditori 

interni? 
– cum să procedezi pentru a muta centrul de greutate al funcţiei audit 

intern de la control la consilierea managerială? 
– cum să armonizezi activitatea de audit intern în ministerul nou creat 

prin comasarea a două sisteme care nu au foarte multe în comun 
din punct de vedere al obiectivelor ce le au de atins – unul în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice, altul în domeniul administraţiei 
publice? 

 
Ţinând cont de faptul că schimbările la nivel macro (în sistemul de 

control al României), au apărut în urma unor presiuni externe (impuse de 
U.E.), la nivelul organizaţiei noastre (Direcţia Audit Intern) aceste schimbări au 
fost analizate ca un proces în care primul pas îl constituie diagnosticarea 



 29 

nevoii de schimbare, printr-o colectare sistematică de informaţii relevante 
pentru elaborarea schimbării care să răspundă la întrebări cum ar fi: ce 
schimbări sunt necesare în compartimentul din subordinea mea, pentru a 
asigura funcţionarea impusă de factorii externi? 

Pornind de la faptul că Direcţia Audit Intern este o organizaţie 
implicată într-un proces de interacţiune neîntrerupt cu mediul său, beneficiarii 
serviciilor, colaboratorii, managerii entităţilor verificate, etc., am perceput 
patru componente aflate într-o interacţiune care poate da un răspuns vis-
à-vis de nevoia de schimbare: 

 
 SARCINILE, care formează componenta primară a sistemului 

organizaţional şi cuprind activităţile care trebuiesc îndeplinite, caracteristicile 
acestora, cantitatea şi calitatea serviciilor sau produselor oferite organizaţiei. 
Direcţia Audit Intern are de realizat următoarele sarcini (obiective): 
asigurarea obiectivă şi consilierea în scopul îmbunătăţirii sistemelor şi 
activităţilor instituţiei; sprijinirea îndeplinirii obiectivelor instituţiei printr-o 
abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se îmbunătăţesc 
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului 
şi a proceselor administrării. 

 
„Activităţile” desfăşurate de către auditorii interni se numesc audituri 

sau misiuni de audit (public) intern. În demersurile lor auditorii pot desfăşura 
misiuni de audit intern pe baza planului de audit public intern şi audituri ad-hoc, 
respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în 
plan. 

 
„Produsele” auditorilor interni sunt rapoartele de audit public intern 

care reflectă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi 
recomandările, fiind însoţite de documente justificative. 

 
„Serviciile” oferite beneficiarilor rezultă din realizarea obiectivelor 

auditului public intern, iar calitatea acestora rezidă din acurateţea constatărilor 
şi recomandărilor din raportul de audit. 

 
Raportul de audit public intern, însoţit de o sinteză cuprinzând 

constatările cu caracter negativ şi recomandările auditorilor interni precum şi 
calendarul de implementare a acestor recomandări, este transmis ministrului 
administraţiei şi internelor pentru analiză şi avizare. 

 
 STRUCTURILE ŞI SISTEMELE ORGANIZAŢIONALE, care 

cuprind: responsabilităţile şi liniile de subordonare, sistemele 
informaţionale, mecanismele de monitorizare şi control, fişele posturilor, 



 30 

sistemele formale de retribuire şi premiere, structurile şedinţelor, 
procedurile de funcţionare etc. 

În Ministerul Administraţiei şi Internelor obligaţia instituirii 
cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de 
audit public intern revine ministrului administraţiei şi internelor, în 
calitatea sa de ordonator principal de credite. În cadrul acestei instituţii 
publice auditul intern se exercită de către Direcţia Audit Intern, aflată din 
punct de vedere administrativ în subordinea directă  şi nemijlocită a 
conducătorului instituţiei şi se execută la toate unităţile din structura 
acesteia. Sub aspect metodologic şi de specialitate  Direcţia Audit Intern 
se subordonează Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public 
Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
Şeful Direcţiei Audit Intern este responsabil pentru organizarea 

şi desfăşurarea misiunilor de audit intern. În cadrul Direcţiei Audit Intern 
funcţionează două servicii de audit intern la nivelul aparatului central şi 
opt sectoare de audit intern la nivel teritorial. Şefii de serviciu şi de 
sectoare se subordonează direct şefului direcţiei. 

Pentru realizarea în mod unitar, corect şi coerent a activităţii de audit 
public intern, la nivelul direcţiei funcţionează un compartiment de planificare, 
metodologie, evaluare internă, pregătire profesională şi urmărirea 
recomandărilor. Acest compartiment îndeplineşte şi rolul de monitorizare 
şi control (audit al auditului), fiind un util instrument al managerului 
organizaţiei. 

Pentru tot personalul încadrat în Direcţia Audit Intern există fişe ale 
posturilor în care sunt prevăzute cerinţele posturilor, atribuţiile pe care le 
au ocupanţii acestor posturi, drepturile şi obligaţiile acestora ce decurg, 
pe de-o parte din calitatea de funcţionari publici sau ofiţeri (funcţionari publici 
cu statut special) şi pe de altă parte din calitatea de auditori interni (Legea 
672/2002 privind auditul public intern, Carta auditului public intern, Codul 
privind conduita etică a auditorului intern). Principiile de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Audit Intern sunt consemnate în Regulamantul 
de organizare şi funcţionare (ROF), care a fost supus aprobării ministrului 
Administraţiei şi Internelor împreună cu fişa postului şefului direcţiei, care face 
parte integrantă din ROF. 

Din punct de vedere profesional, activitatea se desfăşoară 
conform Ghidului procedural din Normele metodologice proprii privind 
exercitarea auditului public intern. 

Datorită importanţei care i se acordă acestei  activităţi, auditorii interni 
au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei funcţii în sistemul de 
salarizare din minister. Totodată, aceştia beneficiază de un spor pentru 
complexitatea muncii de 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar. 
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Conducătorul organizaţiei are la îndemână diverse pârghii oferite de sistemul 
formal de retribuire şi premiere, cum ar fi: încadrarea personalului pe funcţii în 
urma evaluării performanţelor profesionale; acordarea salariului de merit; 
avansarea în gradul profesional următor; acordarea primelor trimestriale şi a 
premiului anual. 

 
 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ se referă la valorile, ritualurile, 

sursele de putere, normele şi loialităţile din organizaţie, precum şi la sistemul 
neformal de recompensare sau penalizare. 

 
 OAMENII – cu diferitele lor aptitudini, cunoştinţe, experienţe, 

personalităţi, valori, atitudini şi comportamente. Într-o perioadă de schimbări 
rapide, tentativa de a armoniza oamenii şi nevoile lor personale cu cerinţele 
noilor acte normative constituie o sursă de stres pentru  manager. 

 
Analizând structura personalului Direcţiei Audit Intern observăm că 

aceasta este foarte eterogenă din toate punctele de vedere (pregătire 
profesională, experienţă, vârstă, sex). Astfel, din punct de vedere al pregătirii 
profesionale, în organizaţie se regăsesc absolvenţi ai instituţiilor civile şi 
militare de învăţământ superior (cu profil economic, juridic şi tehnic). Pe 
categorii de vârstă, situaţia se prezintă la fel de neomogen, regăsind în cadrul 
direcţiei de la proaspăt absolvenţi de facultate până la persoane aflate la finalul 
carierei. 

Strâns legată de acest aspect este şi experienţa în munca de control 
financiar şi de audit intern. Astfel, întreaga activitate are în centrul său un 
nucleu, format din cadre cu experienţă în domeniu de peste 10 ani 
(aproximativ 10% din actualele efective), care a asigurat continuitatea activităţii 
direcţiei în toată această perioadă de frământări şi schimbări generate de 
modificările legislative. 

Interesant de urmărit este şi modul cum a evoluat structura pe sexe a 
personalului direcţiei. Dacă în anul 1999, în direcţie activau persoane de sex 
feminin în proporţie de 3%, în anul 2004 ponderea acestora atinge aproximativ 
25%. Acest fenomen poate fi explicat atât prin faptul că trecerea de la controlul 
financiar de gestiune la auditul public intern a mutat centrul de greutate al 
activităţii din teren la sediul auditorului, cât şi prin aceea că munca de control, 
în general, nu mai este privită ca un apanaj al bărbaţilor. 

Odată analizate cele patru componente în interacţiune din interiorul 
organizaţiei (sarcinile, structurile şi sistemele organizaţionale, cultura 
organizaţiei şi oamenii), trebuie aruncată o privire şi asupra elementelor de 
diagnosticare care sunt două: viziunea colectivă (definirea unor perspective 
de viitor mai bune pentru organizaţie) suplinită în cazul auditului intern de 
obiectivele trasate de noile acte normative care reglementează activitatea de 
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audit public intern, şi conducerea (care îndrumă organizaţia către schimbările 
menite să-i înfăptuiască ţelurile viziunii colective) asigurată de şeful direcţiei, 
şefii serviciilor centrale şi şefii sectoarelor teritoriale de audit. Totodată, pentru 
atingerea noilor obiective, conducerea este sprijinită în mod real de colectivul 
compartimentului „Planificare, metodologie, evaluare internă, pregătire 
profesională şi urmărirea recomandărilor”. 

În domeniul culturii organizaţionale, implementarea unei schimbări 
provoacă modificări ale bazelor şi surselor de putere. Oamenii adoptă poziţii 
(atitudini) negative sau pozitive, în funcţie de percepţia pe care o capătă 
asupra felului în care vor fi afectate puterea deţinută şi modul de lucru, prin 
introducerea respectivei schimbări. Ei se tem în general de necunoscut, au 
anumite tipare, bine încetăţenite, care-i ajută să facă faţă diferitelor situaţii 
curente şi, de regulă, se deprind greu cu altele noi. 

Schimbările impuse de apariţia noilor acte normative care au 
promovat o nouă abordare a activităţii de audit public intern, atât din 
punct de vedere conceptual şi metodologic cât şi din punct de vedere 
organizatoric, au avut efecte la toate nivelurile, pornind de la individ şi 
ajungând la organizaţia în ansamblul ei. 

În acţiunea sa de implementare a schimbărilor, managerul 
direcţiei a purtat discuţii în primul rând cu cei care au primit schimbarea 
cu entuziasm, aceştia fiind cei cu nivelul cultural, atât general, cât şi în ce 
priveşte organizaţia, cel mai ridicat. Strategia managerială a fost aceea de 
a folosi această categorie de oameni ca pe o masă de manevră care să 
inducă şi celorlalte categorii, celor confuzi sau celor sceptici în legătură 
cu avantajele schimbării, încrederea în valorile promovate de noile acte 
normative. 

Acest grup restrâns de auditori interni, numit „optimişti”, a fost 
şi este principala forţă favorabilă schimbării, alături în permanenţă de 
managerul (şeful) direcţiei. 

Cel mai greu de lămurit în legătură cu necesitatea şi 
oportunitatea schimbării a fost însă o altă categorie de auditori, cea a 
celor ambivalenţi care consideră schimbarea şi bună şi rea. Bună, pentru 
că noua legislaţie îl degrevează pe auditor de răspunderea pe care o avea 
când efectua cercetarea administrativă, stabilea vinovăţia şi 
responsabilitatea unor persoane, precum şi sancţionarea acestora. Rea, 
tocmai din cauză că îi ia auditorului din mână această pârghie a stabilirii 
răspunderii şi a sancţiunii, care-i conferea o aură de „justiţiar“. 

Trebuie recunoscut faptul că, şi în prezent, se mai duce muncă de 
lămurire cu această ultimă categorie de oameni, în special la sectoarele 
teritoriale de audit intern, care a acceptat totuşi schimbarea ca pe o 
impunere din afara sistemului, dar încă nu este convinsă pe deplin de 
necesitatea ei. 
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Fără a intra în amănunte şi în încrengătura de relaţii care au loc între 
indivizii ce compun auditul intern, ştiut fiind faptul că munca de audit este o 
muncă în echipă, concluzia managerului în legătură cu opoziţia care s-a 
manifestat, şi se mai manifestă încă, faţă de schimbările impuse este că 
aceasta se datorează înţelegerii eronate, toleranţei scăzute faţă de 
schimbare, temerii de stresul asociat schimbării şi experienţelor negative 
legate de schimbările trecute, care se manifestă la unii auditori, în 
general la cei cu o cultură sau pregătire profesională mai scăzută. 

În eliminarea opoziţiei oamenilor faţă de schimbările impuse, 
managementul direcţiei s-a orientat asupra câtorva abordări, şi anume: 

• Instruirea şi comunicarea, vorbindu-le oamenilor despre 
schimbare şi oferindu-le posibilitatea de a pune întrebări şi de a-şi 
exprima motivele de îngrijorare, deschizând totodată diferite 
canale de comunicare prin prezentarea, pe înţelesul tuturor a 
normelor şi obiectivelor de audit intern conţinute în literatura de 
specialitate. Au fost efectuate în acest sens convocări de lucru cu 
tot personalul direcţiei, inclusiv auditorii din prefecturi şi oficiile 
teritoriale de cadastru. O parte din auditori au participat la 
instructajele iniţiate de Ministerul Finanţelor Publice la Şcoala de 
Finanţe. 

• Participarea şi implicarea reală a managerului în discuţiile cu 
toţi cei afectaţi de schimbare, primind sugestii din partea acestora. 
Un astfel de program este în curs de desfăşurare, fiind de durată. 

• Facilitarea şi sprijinul acordat de manager tuturor subordonaţilor 
care manifestă opoziţie faţă de schimbare. Faptul că li s-a facilitat 
acestora accesul la informaţii prin punerea la dispoziţie a literaturii 
de specialitate (norme profesionale, carta auditorilor, lucrări 
traduse ale diverşilor specialişti străini (în domeniu), pe care apoi 
le-am comentat în consfătuiri de lucru, a contribuit în mare 
măsură la acceptarea ideii de schimbare. 

Continuând analiza procesului pentru care s-a făcut diagnosticarea 
se poate afirma că, potrivit acestui mod de abordare a schimbării, presiunile 
favorabile schimbării trebuie create de sus în jos. La nivelul instituţiei 
analizate acest tip de abordare este dominant în toate domeniile, nu 
numai în cel al auditului intern. Dacă la acest aspect adăugăm şi pe acela 
că schimbarea a fost impusă, aşa cum aminteam, de factorii politici 
(modificări legislative), nici nu mai pot fi luate în discuţie alte moduri de 
abordare. Abordarea de sus în jos, în cazul auditului intern, reprezintă 
singura cale de a introduce schimbarea, de a o dirija, de a furniza 
credibilitate şi autoritate procesului respectiv. Cu alte cuvinte, cu cât 
conducerea direcţiei propovăduieşte mai mult schimbarea, în mod 
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fundamentat şi argumentat, cu atât mai mult înlătura opoziţia 
subordonaţilor faţă de aceasta. 

Chiar dacă procesul de implementare este dureros, datorită 
faptului că schimbarea trebuie introdusă rapid, modelul de sus în jos este 
singura abordare realistă. Pentru a nu genera resentimente şi a nu-i face 
pe oameni să simtă că li se impun soluţii peste convingerile lor, 
presiunile de sus în jos trebuie tratate cu mult tact, delicateţe şi 
deschidere şi comunicate tuturor celor implicaţi. 
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CAPITOLUL 2 
 
 
 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AUDITULUI PUBLIC 

INTERN DE LA DECLARAŢII DE INTENŢIE LA 
APLICAREA PRACTICĂ 

 
„Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat 
unde nu există frica de pedeapsă”. 

SOFOCLE 

 
 
 

Primul act normativ care a introdus noţiunea de audit intern în ţara 
noastră a fost Ordonanţa Guvernului României nr. 119/1999 privind auditul 
intern şi controlul financiar preventiv. 

Acesta a reglementat rolul, sfera, modul de organizare şi funcţionare 
a auditului public intern şi a controlului financiar preventiv din fiecare instituţie 
publică. 

La începutul anului 2001, în cadrul procesului de negociere în 
vederea aderării la Uniunea Europeană, autorităţile române au demarat 
pregătirea documentului de poziţie, pentru Capitolul 28 „Control financiar”. La 
întocmirea acestui document s-a ţinut seama de conţinutul „Policy Paper” şi de 
direcţiile de dezvoltare cuprinse în acesta şi anume dezvoltarea funcţiei de 
coordonare metodologică funcţională a activităţii de audit intern din sectorul 
public de către Ministerul Finanţelor (prin structurile acestuia) şi 
deconcentrarea funcţiei de control financiar la nivelul ordonatorilor secundari 
de credite. 

În vederea preluării principiilor generale care reglementează 
activitatea de audit la nivelul Comisiei Europene cât şi în statele membre, prin 
Programul Naţional de Aderare la Uniunea Europeană s-au stabilit, ca priorităţi 
pe termen scurt, mai multe măsuri cu caracter legislativ, printre acestea fiind 
incluse şi modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, luându-se ca model 
Regulamentul financiar din decembrie 1977, aplicabil pentru bugetul general al 
Comisiei Europene, cu amendamentele intervenite în 1988, 1993 etc. Acest 
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fapt s-a petrecut prin adoptarea O.G. nr. 72/30 august 2001 pentru modificarea 
şi completarea O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv. 

Pe scurt, acesta a fost cadrul legal pe baza căruia se desfăşura 
activitatea de audit public intern la data în care Guvernul României adoptă: 

 
 
„DOCUMENTUL DE POZIŢIE REVIZUIT II AL ROMÂNIEI 
 
CAPITOLUL 28 – CONTROLUL FINANCIAR” 
 
Din acest document rezultă destul de clar că România s-a angajat în 

mod responsabil să adopte o serie de măsuri ferme care să ne permită accesul 
în marea familie europeană. Pentru ca demersul întreprins în realizarea 
acestui studiu să fie cât mai obiectiv, vom reda în continuare fragmente 
din documentul amintit mai sus, cu menţiunea că , acolo unde intenţiile 
declarate la data adoptării au devenit între timp realitate, vom face 
precizările necesare (cu caractere aldine). 

 

2.1. ACCEPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 
România acceptă şi va aplica în întregime, până la data aderării, 

acquis-ul comunitar privind Capitolul 28 – Controlul Financiar, în vigoare la 
data de 31 decembrie 2000. 

Până la data aderării, România va continua armonizarea legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar şi dezvoltarea infrastructurii instituţionale 
necesare implementării acestuia, în conformitate cu angajamentele asumate 
prin Acordul European. 

România şi-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteză de 
lucru pentru încheierea pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană. 

România este pregătită să examineze, în continuare, dezvoltarea 
acquis-ului în domeniul controlului financiar, intrat în vigoare după 31.12.2000 
şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de Asociere 
cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare adoptate pentru aplicarea 
noului acquis sau, dacă va fi cazul, cu privire la dificultăţile care ar putea 
apărea în transpunerea noului acquis. 

România va face trimitere, cu privire la acest capitol, la informaţiile 
furnizate în cursul procesului de examinare analitică şi este de acord cu 
continuarea transmiterii acestora către Statele Membre ale Uniunii Europene. 

România nu solicită perioade de tranziţie sau derogări pentru acest 
capitol. 
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2. 2. PREZENTARE GENERALĂ 
 
Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de control financiar public în 

România, în concordanţă cu standardele europene şi internaţionale, în scopul 
asigurării unor sisteme sănătoase de gestiune a fondurilor publice şi de 
administrare a patrimoniului public, inclusiv a fondurilor comunitare se vor 
realiza prin:  

o actualizarea legislaţiei-cadru existente în domeniul 
controlului financiar, în conformitate cu cerinţele acquis-ului 
comunitar şi cu standardele europene şi internaţionale în 
domeniu; 

o asigurarea unei funcţionări efective a bazei legislative; 
o întărirea sistemului de control financiar public, astfel încât să 

asigure în mod eficient prevenirea iregularităţilor şi 
recuperarea pierderilor cauzate de nereguli sau neglijenţă; 

o dezvoltarea şi întărirea capacităţii instituţionale; 
o formarea profesională a controlorilor financiari şi a auditorilor 

publici. 
 

Cadrul legal 
 
…Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi 

controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Pe baza Strategiei dezvoltării controlului financiar public intern a fost 

elaborat proiectul Legii auditului public intern, care va fi aprobat de către 
Guvern până la sfârşitul lunii iunie 2002. Legea va fi adoptată de parlament 
până la sfârşitul anului 2002 (termen de intrare în vigoare: 1 ianuarie 2003). În 
prezent, au loc consultări între autorităţile române şi serviciile specializate ale 
Comisiei Europene referitoare la ultima versiune a proiectului de lege privind 
auditul public intern. 

Toate aceste deziderate s-au concretizat în Legea nr. 672/ 
19.12.2002 privind auditul public intern. 

 

Sistemul de control financiar 
Sistemul de control financiar public intern, conform Strategiei 

dezvoltării controlului financiar public intern 
În scopul prezentării evoluţiei acestui domeniu de activitate şi ţinând 

cont de necesitatea armonizării cu standardele Uniunii Europene, Ministerul 
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Finanţelor Publice a elaborat Strategia dezvoltării controlului financiar 
public intern, adoptată de Guvernul României în luna octombrie 2001. 

Strategia dezvoltării controlului financiar public intern urmăreşte 
realizarea următoarelor obiective strategice: 

 
A. O bază juridică coerentă şi exhaustivă, care să cuprindă:  

 Principiile şi funcţiile răspunderii manageriale; drepturile şi 
răspunderile conducătorului de a stabili şi menţine sistemele 
de management şi control financiar. 

Dacă, pentru o bună perioadă de timp, acest domeniu a rămas 
neacoperit, la sfârşitul trimestrului I al anului 2005 s-a reuşit demararea acestei 
ultime etape a unei vaste şi importante Strategii. Astfel, la nivelul Ministerului 
Finanţelor Publice s-a constituit Unitatea centrală de armonizare a sistemelor 
de management financiar şi control, ale cărei atribuţii sunt direcţionate, în 
principal, către formularea de propuneri pentru perfecţionarea cadrului 
normativ, procedural şi organizaţional cu privire la managementul/controlul 
financiar; monitorizarea şi îndrumarea metodologică a structurilor responsabile 
în domeniul controlului intern de la ordonatorii principali de credite; urmărirea 
aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv, republicată. 

În urma recomandărilor Comisiei Europene, Ministerul Finanţelor 
Publice a elaborat un proiect al Standardelor de control intern pentru instituţiile 
publice din România, care, după ce va trece de etapa analizării, definitivării şi 
aprobării de către cei în drept, va devenii pentru manageri o bază de referinţă, 
în vederea organizării propriilor sisteme de management şi control financiar. O 
parte importantă a perfecţionării cadrului normativ, procedural şi organizaţional 
cu privire la sistemele de management financiar şi control, pe care România 
trebuie să-l realizeze până la integrarea în Uniunea Europeană o reprezintă 
activitatea de introducere a procedurilor scrise pentru principalele activităţi 
(care implică derularea unor fonduri publice semnificative sau afectează 
patrimoniul).  

 
 Principiile şi funcţiile auditului descentralizat care, alături de 

auditul financiar clasic, va desfăşura audit de sistem şi de 
performanţă, bazat pe analiza de risc, conform standardelor 
internaţionale recunoscute. Auditorul va deveni consultant 
pentru conducător, evaluând sistemele financiare de 
management şi control şi oferind soluţii pentru îmbunătăţirea 
acestor sisteme. 

 
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern la art. 12 prevede 

următoarele tipuri de audit: auditul de sistem, auditul performanţei şi auditul de 
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regularitate, iar art. 3 (1) stabileşte pentru auditul public intern următoarele 
obiective: a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească 
sistemele şi activităţile entităţii publice; b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor 
entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se 
evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 
gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării. 

 
 Rolul şi funcţiile Unităţii Centrale de Armonizare în 

domeniul Auditului Public Intern (structură în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice), care va fi responsabilă 
pentru: 

o Armonizarea activităţilor de audit intern descentralizat; 
o Elaborarea normelor metodologice generale, a 

procedurilor şi ghidurilor practice; 
o Efectuarea de misiuni de audit intern de natură 

multisectorială. 
 
 
 
B. Proceduri şi sisteme adecvate de control şi audit intern 
 

 Definirea pistei de audit intern pentru ansamblul operaţiilor 
financiare ale entităţilor publice. 

Acest obiectiv s-a realizat doar la nivelul agenţiilor guvernamentale 
care derulează fonduri externe, de exemplu Agenţia SAPARD.  

 
 Norme şi proceduri pentru controlul preventiv al 

angajamentelor, licitaţiilor, contractărilor, plăţilor şi 
recuperării sumelor plătite necuvenit. 

 
Astfel, în data de 24 decembrie 2002, prin Ordinul ministrului 

Finanţelor Publice nr. 1.792, au fost aprobate Normele metodologice generale 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale. La data de 16 aprilie 2003, prin Ordinul ministrului 
Finanţelor Publice nr. 522, au fost aprobate Normele metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 

 
 Norme şi proceduri de control ale veniturilor statului (inclusiv 

resursele proprii reprezentând contribuţia viitoare a 
României la bugetul Uniunii Europene). 



 40 

C. Independenţa funcţională a auditului public intern, cu 
competenţe şi acoperire corespunzătoare. Auditul intern trebuie să 
fie independent din punct de vedere funcţional în toate activităţile 
sale profesionale. 

În acest sens, pe de o parte art. 2 lit. a) din Legea nr. 672/2002, 
defineşte auditul public intern ca fiind o activitate funcţional independentă şi 
obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice, iar 
pe de altă parte art. 10 alin. 1 stabileşte că structura de audit public intern se 
constituie în subordinea directă a conducerii entităţii publice şi, prin atribuţiile 
sale, nu trebuie să fie implicată în elaborarea procedurilor de control intern şi în 
desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern. De asemenea, în 
cadrul art. 19(1) se precizează faptul că, auditorii interni trebuie să îşi 
îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi 
integritate, fiind creat astfel cadrul legal necesar desfăşurării în condiţii de 
independenţă şi obiectivitate a misiunilor de audit public intern. 

 
 
D. Stabilirea unui sistem corespunzător pentru prevenirea 

iregularităţilor şi lupta împotriva fraudei. Acesta va trebui să 
permită identificarea şi raportarea rapidă, precum şi recuperarea 
sumelor pierdute. 

O.M.F.P nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern, în capitolele referitoare la 
competenţa şi conştiinţa profesională a auditorilor interni, precum şi la regulile 
de conduită face referiri la faptul că auditorii interni trebuie să posede 
cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita 
responsabilităţile individuale, în sensul de a identifica elementele de 
iregularitate şi fraudă, nefiind în sarcina lor investigarea acestora.     

 
 
E. Pentru creşterea eficienţei controlului şi auditului intern, se va 

continua perfecţionarea pregătirii profesionale a controlorilor şi auditorilor, în 
concordanţă cu standardele europene, în cadrul unui sistem de pregătire 
profesională continuă şi graduală, pe nivele de competenţă şi domenii de 
specializare în cadrul Şcolii de Finanţe Publice, având la bază strategii proprii 
de formare a auditorilor interni şi controlorilor financiari. 

În acest sens a fost încheiat contractul de twinning nr. RO 
0006.06.01/2003 cu Belgian Bankers Academy şi Deloitte&Touche pentru 
pregătirea auditorilor interni din sectorul public, a cărui derulare a avut loc în 
anul 2003.  
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Pentru anul 2005 Uniunea Europeană a alocat fonduri, printr-un 
program PHARE, pentru Dezvoltarea Auditului de Performanţă şi a Auditului 
de Sistem în România. Acest program este implementat de firma NUMERICA 
în cadrul Şcolii de Finanţe Publice, şi are ca scop pregătirea unui număr de 
peste 400 de auditori interni din cadrul instituţiilor publice pe mai multe niveluri 
de complexitate diferite.  

Astfel, sunt organizate cursuri de bază şi cursuri pentru avansaţi în 
problematica generală a auditului intern, trecându-se, apoi, la tematica 
specifică auditului de performanţă şi sistem, etapă în care se desfăşoară şi 
misiuni de audit intern în comun cu experţi în domeniu ai Uniunii Europene. 

Totodată, acest program şi-a propus să pregătească un număr 
semnificativ de auditori interni care, la rândul lor, să devină formatori, reuşindu-
se un interesant fenomen de „multiplicare” a cunoştinţelor şi experienţei în 
acest domeniu cu caracter de relativă noutate în ţara noastră.   

 
 
2.2.2 Auditul public intern  
 
1. Noua Lege privind auditul public intern (Legea nr. 672/19.12.2002) 
 
Cadrul normativ de bază va fi reprezentat de noua lege privind auditul 

intern. Proiectul Legii auditului intern va reglementa auditul public intern la 
instituţiile publice, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi 
administrarea patrimoniului public. Acesta cuprinde: 

 Redefinirea funcţiei de audit public intern în conformitate cu 
definiţia din Strategia dezvoltării controlului financiar public intern şi 
Glosarul Comisiei Europene. 

 
În consecinţă s-a procedat la definirea auditul public intern ca fiind o 

activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere 
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 
perfecţionând activităţile entităţii publice. 

 
 Responsabilităţile în organizarea structurilor de audit public 

intern. 
Au fost stabilite responsabilităţi în legătură cu organizarea 

compartimentului de audit public intern în sarcina conducătorului instituţiei 
publice sau, în cazul altor entităţi publice, organului de conducere colectivă, 
care are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional, necesar 
desfăşurării activităţii de audit public intern. De asemenea au fost avute în 
vedere şi instituţiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entităţi publice, 
auditul public intern la acestea limitându-se la auditul de regularitate şi se 
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efectuează de către compartimentele de audit public intern, din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 

 
 Atribuţiile Unităţii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern 

în vederea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice a Funcţiei de 
coordonare a auditului public intern (art. 8). 

 
 Îmbunătăţirea procesului de audit, referitor la planificare, 

desfăşurare, raportare şi monitorizare, în concordanţă cu standardele de audit 
(Art. 11). 

 
 Tipurile de audit (Art. 12). 

 
 Prevederi privind drepturile şi obligaţiile auditorilor precum şi 

statutul acestora în vederea asigurării independenţei funcţionale a auditului 
intern (Art. 18, 19 şi 20 ). 

 
 
2. Structura sistemului de audit public intern 
 
A. Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern 

(UCAAPI) va reprezenta o unitate distinctă în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, cu independenţă funcţională [art.7. – (1) din Legea nr. 672/2002 
privind auditul public intern]. Comitetul pentru Audit Public Intern, având rol 
consultativ, va reuni specialişti în domeniu, inclusiv din sectorul privat, mediul 
academic şi universitar (art. 5 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern). Totodată, U.C.A.A.P.I va fi autoritatea care va reglementa activităţile 
de audit public intern la nivel naţional, prin: 

1. elaborarea şi adoptarea actelor normative de bază; 
2. elaborarea normelor metodologice generale de audit, inclusiv de 

evaluare a acestei activităţi, în contextul standardelor internaţionale; 
3. avizarea normelor metodologice specifice sectoarelor de activitate; 
4. executarea misiunilor de audit public intern de interes naţional, cu 

implicaţii multisectoriale; 
5. evaluarea activităţii de audit public intern descentralizat; 
6. elaborarea rapoartelor privind activitatea de audit public intern la 

nivel naţional, pe baza rapoartelor de la entităţile publice, pe care le prezintă 
spre dezbatere Guvernului; 

7. elaborarea codului deontologic; 
8. coordonarea sistemului de recrutare şi pregătire profesională 

continuă a auditorilor. 
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Toate aceste atribuţii ale UCAAPI se regăsesc în art. 8) din  
Legea nr. 672/2002.  

 
B. Directorul general al UCAAPI, care va avea calitatea de funcţionar 

public, este numit de către ministrul Finanţelor Publice. În calitatea sa de 
responsabil la nivel guvernamental pentru exercitarea funcţiei de audit, nu 
poate face parte din nici un partid politic şi nu poate desfăşura activităţi publice 
cu caracter politic. 

 
 
Aspecte preluate prin art. 7(2) din Legea nr. 672/2002 
 
C. Comitetul pentru Audit Public Intern, ca organism de competenţă 

profesională, are ca principale atribuţii: 

 
1. Avizarea cadrului normativ elaborat de UCAAPI; 
2. Avizarea raportului anual privind activitatea de audit public intern şi 

înaintarea acestuia către Guvern: 
3. Dezbaterea şi avizarea rapoartelor de audit public intern de interes 

naţional, cu implicaţii multisectoriale, în vederea transmiterii acestora la 
Guvern; 

4. Analizarea pertinenţei recomandărilor în cazul divergenţelor de 
opinii între conducătorii instituţiei publice şi auditorii interni, informând Guvernul 
asupra situaţiilor neîndeplinirii recomandărilor formulate de auditorii interni. 

 
Aceste atribuţii ale C.A.P.I. sunt cuprinse în art. 6 din  

Legea nr. 672/2002. 
 
D. În instituţiile publice vor fi întărite structurile proprii de audit public 

intern, structuri subordonate direct conducătorului acesteia [Art. 10. – (1) din 
Legea nr. 672/2002]. În competenţa acestora este cuprinsă completarea 
cadrului metodologic şi procedural cu elemente specifice, elaborarea planului 
de audit şi exercitarea efectivă a muncii de audit, urmărind inclusiv dispunerea 
măsurilor de recuperare a prejudiciilor, în cazul depistării iregularităţilor. 

 
Datorită negocierilor succesive ce au avut loc în perioada 

cuprinsă între data elaborării prezentei Strategii şi promulgarea Legii nr. 
672/2002, aceste competenţe au fost cuprinse în textul legii sub 
următoarea formă:” în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile 
prejudicii…” compartimentul de audit public intern „…raportează imediat 
conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.”   
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E. Pentru instituţile publice mici, care derulează un buget anual de 
până la 100.000 EURO şi care nu sunt în subordinea altor entităţi publice, 
auditul public intern se asigură de structurile Ministerului Finanţelor Publice 
[Art. 9 – b) din Legea nr. 672/2002]; 

 
 
F. Fiecare organism de implementare şi plăţi pentru fonduri europene 

va avea propria structură de audit intern care va executa misiuni efective de 
audit asupra utilizării fondurilor comunitare şi a cofinanţării naţionale. În cazul 
fondurilor de preaderare PHARE şi ISPA, serviciile de audit intern ale 
ministerelor implicate pot să efectueze misiuni de audit. 

Prin crearea acestui cadru instituţional va fi realizată una dintre 
direcţiile strategice specifice în dezvoltarea viitoare a auditului public intern, 
respectiv generalizarea structurilor de audit public intern. 

 
 
 
3. Alte direcţii strategice specifice în dezvoltarea viitoare a 

auditului public intern: 
 
Întărirea independenţei organizatorice şi funcţionale a activităţii de 

audit public intern, care va fi realizată prin: 
 
a) Structuri proprii de audit public intern: 
 

• unităţile de audit intern raportează celui mai înalt nivel de 
conducere al entităţii publice; 

 
Şeful compartimentului de audit public intern trimite raportul de 

audit public intern finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, 
conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, pentru analiză şi 
avizare. 

 
• auditorul nu exercită funcţii de execuţie sau de decizie în 

structura auditată; 
 
Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea 

activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi 
implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice. 

 
• numirea/destituirea auditorilor se va face de conducătorul 

entităţii publice cu acordul instituţiei publice ierarhic 
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superioare, acordul Ministerului Finanţelor Publice fiind 
necesar numai în cazul ordonatorilor principali de credite; 

 
Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către 

conducătorul entităţii publice, respectiv de către organul colectiv de 
conducere, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public 
intern. 

 
• evaluarea activităţii auditate de alte entităţi publice aparţine 

Ministerului Finanţelor Publice; 
 
A fost creat U.C.A.A.P.I. în cadrul M.F.P. care printre atribuţiile 

sale principale o are şi pe aceea prin care verifică respectarea normelor, 
instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului 
intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia 
măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii 
publice în cauză. 

 
• raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a situaţiilor de 

neluare în considerare, în mod sistematic, de către 
conducătorii instituţiilor publice, a recomandărilor formulate 
de auditorii interni; 

 
Compartimentul de audit public intern informează U.C.A.A.P.I. 

despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice 
auditate, precum şi despre consecinţele acestora. 

 
• stabilirea unui sistem de stimulare materială, legat de 

performanţa activităţii; 
 
Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei 

acestei funcţii în cadrul sistemului de salarizare a funcţionarilor publici; 
totodată auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea 
muncii de 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar. 

 
b) Îmbunătăţirea normelor metodologice, manuale, ghiduri de 

procedură în vederea atingerii nivelului standardelor internaţionale. 
 
Mijlocul principal de realizare a acestei direcţii îl va constitui 

Convenţia de twinning pentru anii 2002 – 2003 (RO 2000 IB/FI/03 – RO 
0006.06.01). 
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c) Perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor se va realiza prin 
activităţi specifice, cuprinse în convenţia de twinning pentru anii 2002 – 2003, 
cât şi prin programe de învăţământ în cadrul Şcolii de finanţe publice din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
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CAPITOLUL  3 
 
 
 
 
 
ELEMENTE DE STUDIU COMPARAT AL ACTIVITĂŢII 

DE AUDIT INTERN PE PLAN INTERNAŢIONAL 
 

„Tehnică recentă, Auditul Intern trebuie 
probabil să aştepte să-şi dovedească 
meritele în toate domeniile pentru a fi 
cunocut înainte de a fi recunoscut”. 
Jacques Renard, 
Teoria şi practica auditului intern, 2003 

 
 
 
3.1. Organizarea şi reglementarea auditului intern 

pe plan internaţional 
 
Auditul intern este considerat în lume o profesie care a prins contur 

de-a lungul anilor, căutând să răspundă mereu necesităţilor în continuă 
schimbare pe care le au organizaţiile. Auditul intern, axat la începuturile sale 
pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a 
principalelor riscuri ale organizaţiilor. Ca funcţie, auditul intern are o apariţie 
relativ recentă, situată, după unii autori, în perioada crizei economice din 1929 
din Statele Unite ale Americii. Întreprinderile erau atunci afectate de 
recesiunea economică şi economiile de orice natură erau la ordinea zilei. 
Toate conturile au fost minuţios analizate în vederea unei reduceri a taxelor. 
Dar marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile Cabinetelor de Audit 
Extern, organisme independente care aveau misiunea de a certifica conturile, 
bilanţurile şi situaţiile financiare. Ca pretutindeni, se căuta o metodă de 
reducere a cheltuielilor şi s-a realizat că pentru a duce la bun sfârşit activitatea 
de certificare, auditorii externi trebuiau să efectueze numeroase activităţi 
pregătitoare: inventare de orice natură, analize de conturi, sondaje diverse şi 
variate etc. Atunci s-a sugerat în mod normal ca anumite activităţi pregătitoare 
să fie preluate de personalul întreprinderii. Cabinetele de Audit Extern şi-au dat 
acordul cu condiţia unei anumite supervizări. 
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Astfel au apărut aceşti „auditori” deoarece efectuau activităţi de audit, 
în sensul în care era înţeles la acea dată, dar „interni” deoarece făceau parte 
din întreprinderi. Ei participau la activităţile curente ale auditorilor externi, dar 
fără a întocmi sintezele şi concluziile. Într-un fel subcontractanţi ai Auditorilor 
Externi, ei au permis realizarea obiectivului fixat iniţial: reducerea taxelor 
întreprinderilor. Astfel s-a născut cuvântul, nu funcţia. 

Odată ce a trecut criza, ei au fost folosiţi în continuare deoarece 
dobândiseră cunoştinţele necesare şi utilizau metodele şi instrumentele 
aplicate domeniului contabil; puţin câte puţin, ei au lărgit domeniul de aplicare 
şi i-au modificat în mică măsură obiectivele. Dar Funcţia de Audit Intern va mai 
păstra mult timp încă acest patrimoniu ereditar în memoria colectivă. Cu atât 
mai mult cu cât este vorba de o istorie recentă. În raport cu principalele funcţii 
tradiţionale ale întrprinderii: Funcţia de producţie, Funcţia comercială, Funcţia 
contabilă…care au existat dintotdeauna, se poate observa faptul că funcţia de 
audit intern este încă la primii săi paşi (Jacques RENARD – Teoria şi practica 
auditului intern – Bucureşti. 2002). 

Foarte aproape, până acum câţiva ani, de funcţia contabilă şi 
financiară, auditul intern este în prezent subordonat conducătorilor 
organizaţiilor. Este, de asemenea, o profesie bine organizată, cu influenţă 
crescândă. Regăsită în peste 80 de institute naţionale, care fac parte din 
Institute of Internal Auditors (IIA) al cărui sediu se află la Orlando, în Statele 
Unite ale Americii, profesia reuneşte peste 77.000 de membri repartizaţi în 
peste 120 de ţări. 

Funcţia de Audit Intern a apărut în Franţa de-abia în anii 60, puternic 
marcată de originile sale de control contabil. Reunind aproximativ 2000 de 
membri, I.F.A.C.I. (Institutul Francez al Auditului şi Controlului Intern) este unul 
din institutele naţionale cele mai puternice şi cele mai dinamice. Fondat în 
1965 cu statut de asociaţie, I.F.A.C.I. grupează auditori provenind din peste 
650 de organisme publice şi private, în Franţa şi în ţările francofone. 
Beneficiind de o organizare naţională şi regională, I.F.A.C.I. desfăşoară acţiuni 
ce vizează cinci obiective principale: 

 
 
1. Să fie un loc de reflecţie privind funcţia de audit intern şi 

evoluţia acestuia 
 
Acesta este scopul activităţii Cercetare care se înscrie perfect în 

deviza IIA „Progres prin împărtăşirea cunoştinţelor”. Activitatea se organizează 
în jurul grupurilor profesionale şi al unităţilor tematice de cercetare formate din 
profesionişti în domeniul auditului. Această activitate întreţine, de altfel, 
numeroase relaţii cu Universităţile, Marile Şcoli şi IIA Research Foundation. 
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2. Să contribuie la profesionalizarea actorilor auditului 
intern 

 
I.F.A.C.I. propune formări profesionale în cadrul şi între întreprinderi 

precum şi un certificat de auditor intern (C.I.A.), veritabil paşaport care permite 
recunoaşterea ca expert în auditul intern. Institutul distribuie norme 
profesionale şi codul deontologic al profesiei. 

Institutul este certificat ISO 9001 (2000) pentru conceperea şi 
realizarea actiunilor sale de formare profesională între întreprinderi. 

 
 
3. Să fie un loc de schimburi profesionale 
 
Reuniuni lunare (10/an) şi colocvii (5-6/an) care sunt tot atâtea ocazii 

de întâlniri ce permit împărtăşirea cunoştinţelor. Aceasta este funcţia de „Club” 
a Institutului. Multiplele legături internaţionale ale Institutului favorizează aceste 
schimburi şi le îmbogăţesc. 

 
 
4. Să fie un vector de promovare a auditului intern 
 
Această funcţie de promovare este asigurată prin revista Audit (5 

numere/ an), numeroasele lucrări pe care Institutul le concepe şi le distribuie, 
precum şi prin punerea la dispoziţie a unei biblioteci specializate. 

 
 
5. Să fie purtătorul de cuvânt pe lângă organismele 

profesionale şi instituţionale 
 
Institutul reprezintă o forţă al cărei scop este acela de a face 

propuneri în domeniul stăpânirii riscurilor şi al guvernării întreprinderii. 
 
Auditul intern este o profesie care se bazează pe un cadru de 

referinţă recunoscut în lumea întreagă, chiar dacă, datorită varietăţii mediilor 
în care este practicat, acesta trebuie să se adapteze pentru a lua în calcul 
particularităţile legislative şi de reglementare ale fiecărei ţări, regulile specifice 
care guvernează anumite sectoare de activitate (sectorul bancar, de exemplu) 
sau pur şi simplu mărimea şi cultura organizaţiilor. 

Acest cadru de referinţă serveşte drept bază pentru pregătirea unei 
diplome profesionale recunoscute pe plan mondial, eliberată pe baza unui 
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examen de specialitate, C.I.A. (Certified Internal Auditor) care reprezintă, 
pentru exercitarea auditului intern, echivalentul diplomei de expertiză contabilă 
în cazul revizuirii conturilor. 

 
 
Cadrul de referinţă cuprinde: 

• definiţia auditului intern adoptată în luna iunie a anului 1999 de 
Consiliul de Administraţie al IIA, care precizează că auditul intern 
efectuează misiuni de asigurare şi de consiliere, că domeniile sale 
de responsabilitate sunt riscul, controlul intern şi guvernarea 
întreprinderii şi că finalitatea sa este aceea de a aduce un plus de 
valoare organizaţiilor; 

• codul deontologic care furnizează auditorilor interni principiile şi 
valorile ce le permit să-şi orienteze practica profesională în funcţie 
de contextul lor specific; 

• normele profesionale pentru practica auditului intern care îi 
ghidează pe auditorii interni în vederea îndeplinirii misiunii şi în 
gestionarea activităţii lor; 

• modalităţile practice de aplicare (MPA) care comentează şi 
explică normele şi recomandă cele mai bune practici; 

• sprijinul pentru dezvoltarea profesională, constituit în principal din 
lucrări şi articole de doctrină, din documente ale colocviilor şi 
conferinţelor, precum şi ale seminariilor. 

 
Cunoaşterea şi aplicarea acestui cadru de referinţă oferă 

organizaţiilor şi organismelor de reglementare o asigurare privind nivelul de 
profesionalism al auditorilor interni. 

Principiile şi regulile prevăzute de codul deontologic şi de norme au 
un caracter obligatoriu. Nerespectarea acestora înseamnă nu numai să te 
situezi în afara profesiei, ci mai ales să te privezi de un  mijloc de a fi mai 
eficace şi, deci, mai credibil. Amatorismul nu mai are ce căuta în auditul intern, 
doar o abordare sistematică şi metodică poate aduce un plus de valoare 
organizaţiilor. 

Modalităţile practice de aplicare nu au aceeaşi putere executorie. 
Acestea reprezintă totuşi referinţa în domeniu, şi se recomandă cu tărie 
punerea lor în aplicare, admiţând totuşi posibilitatea unor adaptări în funcţie de 
legile şi reglementările naţionale (Lois Vaurs – Delegat general, Cuvânt înainte 
la lucrarea „Norme profesionale ale auditului intern”, Editată de Ministerul 
Finanţelor Publice, octombrie–2002). 
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3.2. Evoluţia funcţiei audit intern de la control la 
consiliere în cadrul asistenţei manageriale 

 
Aşa cum aminteam în prima parte a acestui capitol, la începuturile 

sale, auditul intern era un simplu control contabil executat de persoane din 
interiorul organizaţiei la solicitarea auditorilor externi. Chiar şi după ce au 
început să lucreze independent de auditul extern, auditorii interni au avut, 
preponderent, în centrul atenţiei activitatea financiar-contabilă. Cu timpul, 
domeniul de aplicare a fost lărgit, iar obiectivele au fost diversificate, dar 
auditul intern a avut şi, din păcate, încă mai are tendinţa de a se axa pe 
controlul regularităţii şi conformităţii operaţiilor/activităţilor care se desfăşoară 
în entitatea auditată. Acest fapt îl situează pe auditorul intern mai mult în sfera 
controlului financiar de gestiune, al inspecţiilor, decât în aceea a auditului 
intern. 

Însăşi modalităţile de reflectare a rezultatelor acţiunilor întreprinse de 
auditorii interni în documentele întocmite cu aceste ocazii stau mărturie despre 
faptul că funcţia de consiliere este relativ nouă şi mai există reţineri în a i se 
acorda locul pe deplin meritat. Rapoartele de audit intern au păstrat multă 
vreme elemente ale documentelor de control financiar de gestiune, cum ar fi: 
cercetări administrative, răspunderi materiale, recuperări de prejudicii etc. 
Toate aceste documente de control se încheiau cu stabilirea unor măsuri ce 
trebuiau întreprinse de responsabilii entităţilor verificate la termenele stabilite 
de organele de control. Totodată, aceşti responsabili aveau obligaţia de a 
raporta despre aducerea la îndeplinire a acestor măsuri.  

Întrepătrunderile celor două funcţii şi, de ce să nu recunoaştem, chiar 
confuziile, se datorează fără îndoială faptului că au avut evoluţii asemănătoare 
şi că între ele există multe similitudini. Aşa cum Auditul Intern a trecut de la un 
simplu control contabil la asistenţa acordată managementului pentru a avea un 
bun control asupra operaţiunilor, tot aşa şi controlul de gestiune a trecut de la 
simpla analiză a costurilor la controlul bugetar, apoi la un adevărat pilotaj al 
întreprinderii. 

„Auditul intern şi controlul de gestiune depăşesc treptat stadiul de 
simplă direcţie funcţională devenind un ajutor în vederea optimizării 
întreprinderii” (Marc Joanny, Audit interne et Controle de gestion, Les Echos, 
06-10-92). 

Pentru a înţelege mai bine cum de s-au întrepătruns aceste funcţii, 
vom sublinia asemănările dintre acestea, cum ar fi: 

 ambele funcţii se preocupă de toate activităţille organizaţiei şi 
au, deci, un caracter universal; 

 ca şi auditorul intern, controlorul de gestiune nu este un angajat 
din domeniul operaţional; 
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 cele două funcţii sunt relativ recente şi încă în plină perioadă de 
evoluţie, de unde rezultă înmulţirea întrebărilor şi incertitudinilor; 

 şi una şi cealaltă beneficiază de o apartenenţă ierarhică ce le 
păstrează independenţa şi autonomia, adică se situează la cel 
mai înalt nivel al organizaţiei. 

 
La modul ideal cele două funcţii ar trebui să se găsească într-o relaţie 

de complementaritate.  
 pe de o parte, în intervenţiile sale, auditul intern contribuie la 

Controlul de gestiune; controlul de gestiune este cu atât mai 
eficient cu cât primeşte informaţii elaborate şi transmise într-un 
sistem de Control intern fiabil şi validat de Auditul Intern; auditul 
intern va oferi controlorului de gestiune această garanţie în ceea 
ce priveşte calitatea informaţiei. Ca şi celelalte funcţii, el poate şi 
trebuie să fie auditat urmărind dacă:indicatorii de gestiune 
previzionaţi pe care îi utilizează sunt adecvaţi, informaţiile pe care 
le primeşte sunt exhaustive, este respectată armonia între marile 
echilibre, cei care iau deciziile ţin seama de opiniile controlorului 
de gestiune?. Aceste întrebări şi le pune Auditorul Intern pentru a 
vedea dacă activitatea desfăşurată este bine stăpânită de către 
controlorul de gestiune. Pe lângă această evaluare de audit 
periodic, rapoartele de audit intern pot şi trebuie să ofere 
Controlorului de gestiune informaţii pertinente pentru a-i permite 
să estimeze corectitudinea funcţionării proceselor, în concordanţă 
cu procedurile prevăzute. 

 aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul auditului intern care va 
găsi la controlorul de gestiune informaţii care vor constitui tot 
atâtea indicii capabile să atragă atenţia auditorilor asupra 
punctelor slabe ce trebuie luate în considerare în cadrul misiunilor 
de audit (Jacques Renard. Teoria şi practica auditului intern. 
Bucureşti. 2002). 

 
În ţările în care noţiunea de audit intern a pătruns foarte târziu, cel 

puţin ca reglementare oficială, printre care se numără şi România, a existat 
doar controlul financiar (intern sau de gestiune)  care avea printre 
obiectivele sale şi dintre cele specifice auditului intern. Paradoxal pentru 
aceste zone este faptul că, după ce zeci de ani nu au putut beneficia de 
avantajele oferite de existenţa celor două Funcţii complementare, odată cu 
introducerea auditului intern a fost desfiinţat controlul financiar intern (sau 
de gestiune). În România acest fenomen s-a petrecut la apariţia O.G. nr. 
119/31.08.1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, care, 
prin intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000, abroga art. 2 
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din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului 
financiar şi a Gărzii financiare, articol prin care „Ministerele, 
departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria 
municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure organizarea şi funcţionarea 
controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi a controlului 
financiar preventiv asupra veniturilor şi cheltuielilor pentru care sunt 
ordonatori de credite bugetare”. 

Dacă activitatea de control financiar preventiv a fost reglementată 
prin O.G. nr.119/1999 cu modificările şi completările ulterioare, cea de control 
financiar de gestiune nu a mai fost reglementată în mod expres printr-un act 
normativ.Astfel activitatea de control financiar de gestiune a fost „agăţată” 
printr-o simplă referire în Normele metodologice generale privind organizarea 
şi exercitarea auditului intern, norme aprobate prin OMF nr. 332/2000 în sensul 
că, fostele structuri de control financiar de gestiune au fost absorbite de cele 
de audit intern, acestea din urmă preluând, alături de atribuţiile conferite prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, toate atribuţiile structurilor de control 
financiar de gestiune. 

Adevărata funcţie de consiliere a auditului public intern  este statuată 
de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, act normativ prin care se 
doreşte ca activitatea de audit intern să se alinieze la standardele europene în 
vederea aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007. Rămâne de 
văzut în ce măsură prevederile acestui document vor fi transpuse în practică 
şi, mai ales, când.  

Aşa cum aminteam în capitolul precedent, pentru realizarea 
angajamentelor asumate unilateral prin acceptarea acquis-ului comunitar 
privind Capitolul 28 – Controlul Financiar, România mai are de adoptat 
unele acte normative în vederea aplicării Strategiei de dezvoltare a 
controlului financiar public intern, elaborată de Ministerul Finanţelor Publice 
şi adoptată de Guvernul României în luna octombrie 2001. Dintre acestea, 
cea mai importantă reglementare, din perspectiva subiectului analizat, ar fi 
cea referitoare la sistemul de control financiar public intern. Având în 
vedere faptul că, celelalte elemente ale Sistemului de control financiar, 
respectiv Auditul public intern, Controlul financiar preventiv, Sistemul 
Trezoreriei Publice, Controlul fiscal, Garda Financiară şi Sistemul de control 
financiar al bugetelor locale au fost deja reglementate, se impune ca 
măsură prioritară adoptarea unui act normativ care să fixeze o bază juridică 
coerentă şi exhaustivă. Dacă acceptăm ideea că sistemul de control 
financiar a fost gândit ca un tot unitar, atunci lipsa verigii numite control 
financiar public intern va face ca acest sistem să nu funcţioneze sau să 
funcţioneze defectuos. 

Pe plan mondial Auditul Intern a făcut paşi importanţi în ceea ce 
priveşte rolul său de consiliere în cadrul asistenţei manageriale. 
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Prima declaraţie, cu adevărat premonitoare despre rolul pe care ar 
trebui să-l joace auditul intern, a fost cea făcută în 1941 de către J.B.Thurston, 
Preşedintele noului Institut Internaţional al Auditorilor Interni care afirma că 
perspectivele cele mai strălucite pentru Auditul Intern ar fi în Asistenţa 
managerială (,,It is as an arm of Management that internal auditing has its 
most briliant future”). 

Conceptul de Audit – Consiliere ar trebui să se afirme tot mai mult, 
fără a pune în discuţie conceptul tradiţional de Audit – Control. Specialiştii au 
demonstrat foarte bine că aceste două noţiuni nu sunt incompatibile. Auditul de 
eficacitate apare ca un plus de valoare a auditorului care merge mai departe 
de simplul control de conformitate. 

Acest plus de valoare se manifestă şi se dezvoltă în două direcţii care 
explică şi justifică evoluţia previzibilă: 

 Creşterea în complexitate a gestiunii îi obligă pe manageri să 
solicite participarea auditorilor interni în situaţii noi sau dificile şi, 
astfel, să se integreze în managementul organizaţiei. În acest 
context el va trebui să-şi păstreze rolul de consiliere şi să lase 
managerul să-şi asume soluţiile preconizate. 

 
 Rolul de consiliere se dezvoltă la rândul său, crescând în acelaşi 

timp şi rolul său pedagogic. Rol pedagogic deoarece participă din 
ce în ce mai mult la formarea specialiştilor din domeniul său şi la 
implementarea controlului intern. 

 
Prin ajutorul acordat conducătorilor organizaţiilor în administrarea 

activităţilor, auditul intern şi-a dovedit utilitatea ca funcţie de asistenţă. Această 
noţiune de asistenţă face ca auditul intern să se distingă fără echivoc de orice 
acţiune de „poliţie”. Conducătorul organizaţiei (managerul/ responsabilul) se 
lasă asistat de auditorii interni pentru a rezolva problemele ce ţin de deciziile 
luate pentru a avea un mai bun control asupra activităţilor. 

Noţiunea de asistenţă evoluează în fiecare zi spre o mai mare 
implicare a auditorului în organizaţie. Auditorul intern adoptă din ce în ce mai 
mult profilul unui consilier, al unui consultant pe care îl putem chema spontan 
şi astfel al unui specialist. 

Se pune astfel capăt unei controverse care s-a bucurat de mare 
succes până nu de mult: auditorul intern are vreo obligaţie de a reprezenta 
un mijloc sau obligaţia de a da un rezultat? Imediat ce se admite că 
auditorul intern „consiliază” „asistă” „recomandă” dar nu decide, obligaţia lui 
nu ar fi decât o obligaţie de a reprezenta un mijloc: a face totul pentru a 
ajuta la îmbunătăţirea controlului pe care fiecare responsabil îl are asupra 
activităţilor sale şi prin urmare a ajuta la atingerea obiectivelor controlului 
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intern. Pentru a face acest lucru, auditul intern dispune de atuuri pe care 
managerul nu le are: 

 Are norme de referinţă care-i dau autoritate, o metodă şi 
instrumente care-i garantează eficacitatea. 

 Dispune de independenţă de spirit, de o autonomie care îi permite 
să conceapă toate ipotezele şi să formuleze toate recomandările. 

 Nu este distras în cercetările şi gândirea lui de constrângerile şi 
obligaţiile unei activităţi permanente şi nici de gestionarea zilnică 
a unui serviciu (J. Renard. Teoria şi practica auditului intern. 
Bucurşti. 2003). 

 
Importanţa funcţiei de consiliere a Auditului Intern rezidă şi din faptul 

că pe plan internaţional au fost adoptate „Norme profesionale ale Auditului 
Intern” în cuprinsul cărora se fac numeroase referiri la misiunile de consiliere. 

 
Aceste Norme au drept obiect: 
— definirea principiilor de bază pe care practica auditului intern 

trebuie să le urmeze; 
— furnizarea unui cadru de referinţă în vederea realizării şi promovării 

unei palete largi de activităţi de audit intern, care să aducă un plus de valoare; 
— stabilirea criteriilor de apreciere a funcţionării auditului intern; 
— favorizarea îmbunătăţirii proceselor organizaţionale şi a 

operaţiunilor. 
 
Normele se compun din Normele de calificare (seria 1000), Normele 

de funcţionare (seria 2000) şi Normele de aplicare (seria nnnn.Xn.). Normele 
de calificare enunţă caracteristicile pe care trebuie să le aibă organizaţiile şi 
persoanele care îndeplinesc activităţi de audit intern. Normele de funcţionare 
descriu natura activităţilor de audit intern şi definesc criterii de calitate ce 
permit evaluarea serviciilor furnizate. Normele de calificare şi Normele de 
funcţionare se aplică în general activităţilor de audit intern. Normele de aplicare 
reprezintă transpunerea Normelor de calificare şi a Normelor de Funcţionare 
pentru misiuni specifice (de exemplu un audit de conformitate, o investigaţie în 
cazul unei fraude sau activităţi de auto-evaluare a controlului intern). 

Normele fac parte din Cadrul de Referinţă al Practicilor Profesionale. 
Acest Cadru de Referinţă a fost propus de „The Guidance Task Force” şi 
aprobat de „The Board of Directors” al IIA în iunie 1999 (Norme Profesionale 
ale Auditului Intern. Ministerul Finanţelor Publice şi IFACI. Bucureşti. 
Octombrie 2002). 

Astfel, în norma 1000.C1 se specifică: „natura misiunilor de consiliere 
trebuie să fie definită în Carta de audit”. De asemenea, găsim referiri la 
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misiunea de consiliere şi, implicit, la funcţia de consiliere a auditului intern şi în 
Normele de aplicare 1130.C1 şi C2, 1210.C1, 1220.C1, 2110.C1 şi C2, 
2120.C1 şi C2, 2130.C1, 2201.C1, 2210.C1, 2220.C1, 2240.C1, 2330.C1, 
2410.C1, 2440.C1 şi C2 şi 2500.C1. Pentru fiecare dintre aceste norme există 
Modalităţi Practice de Aplicare (MPA) prin care se fac anumite precizări 
considerate de specialişti ca fiind utile pentru realizarea misiunilor de audit 
intern. Cu menţiunea expresă că respectarea Modalităţilor Practice de Aplicare 
este facultativă, acestea se dovedesc un valoros ghid pentru cei ce activează 
în domeniu, reuşind să asigure un cadru unitar pentru abordarea misiunilor de 
audit. 
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CAPITOLUL 4 
 
 
 
 

PRACTICA AUDITULUI INTERN ÎN MINISTERUL 
ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

 
„Alegerea structurii Compartimentului de Audit 
Intern se va face în mod evident în funcţie de 
cultura organizaţiei, deoarece auditul intern nu 
este decât reflectarea acesteia” 

Jacques Renard, 
Teoria şi practica auditului intern, 

Bucureşti, 2003 
 
 
 

4.1. Direcţia Audit Intern – sau auditul intern 
descentralizat într-o organizaţie piramidală 

 
În lucrarea „Teoria şi practica auditului intern” Jacques Renard 

prezintă unele structuri posibile pentru organizarea auditului public intern în 
funcţie de mărimea organizaţiei la nivelul căreia se doreşte înfiinţarea 
acestora. După analiza variantelor prezentate ne-am oprit la modelul auditului 
descentralizat într-o organizaţie mare, model ce corespunde cel mai mult cu 
organizarea auditului public intern în Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

 
Potrivit autorului lucrării citate, auditul descentralizat implică existenţa 

unui seviciu central de audit intern căruia îi sunt afectate în mod 
tradiţional patru misiuni precise: 

 
Prima misiune: definirea normelor 
Este serviciul central ce se află în responsabilitatea directorului 

Auditului Intern care va defini normele de lucru care se impun tuturor auditorilor 
din organizaţia pe lângă care funcţionează: organizarea dosarelor, structura 
rapoartelor, frecvenţa auditurilor, metodologia, planul de audit etc. Acest 
ansamblu normativ trebuie să fie acelaşi pentru a asigura o calitate a muncii de 
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aceeaşi natură şi acelaşi nivel. Carta de audit şi manualul de audit prezintă 
esenţa acestui ansamblu. Astfel, Serviciul Central de Audit Intern permite să se 
procedeze în aşa fel încât toate echipele descentralizate să muncească având 
obiective identice şi o singură metodologie. 

 
A doua misiune: definirea politicii şi a mijloacelor de 

pregătire profesională 
Din aceleaşi motive de omogenitate şi eficacitate, serviciul central 

este acela care precizează nivelul de pregătire profesională necesar pentru toţi 
auditorii, în scopul de a se evita să existe într-un loc echipe cu un nivel înalt de 
calificare, iar în altul echipe cu un nivel de calificare scăzut.  

Pentru a atinge acest scop, serviciul central va defini mijloacele prin 
care se va realiza această pregătire profesională: profilul solicitat al 
candidaţilor auditori, recomandarea efectuării de seminarii, cicluri de pregătire 
etc. 

Toate acestea respectă regulile preconizate de Normele Profesionale 
şi în special aplicarea normei 1210 în care se precizează următoarele:  

• pregătirea auditorilor interni trebuie să fie la un nivel compatibil cu 
auditurile care trebuie să fie efectuate, 

• toţi membrii serviciului trebuie să posede cunoştinţele, aptitudinile 
şi competenţele necesare. 

 
A treia misiune: Auditul Auditului 
Serviciile centrale ale auditului intern sunt acelea care vor audita 

serviciile de audit descentralizate şi care se vor asigura prin aceasta: 
• că normele prescrise sunt bine respectate; 
• că pregătirea şi nivelul profesional al auditorilor sunt acelea 

definite de organizaţie; 
• că funcţia de audit intern este acceptată de către unitatea 

descentralizată şi că ea lucrează în cadrul acesteia cu eficacitate. 
 
În urma acestor misiuni de audit al auditului („Audit Review” spun 

anglosaxonii), misiunea serviciului central produce un Raport destinat 
Responsabilului unităţii descentralizate şi care cuprinde recomandările 
necesare pentu un mai bun control asupra operaţiunilor şi o mai mare 
eficacitate a funcţiei; deci o apreciere asupra controalelor interne ale serviciului 
de audit descentralizat, tratat aici conform legii comune a auditului. 

 
A patra misiune: realizarea de misiuni specifice 
Alături de cele trei roluri precedente care reprezintă activităţi 

funcţionale, Serviciul Central de Audit Intern va mai avea de realizat audituri 
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interne, însă în ocazii foarte precise. Este cazul misiunilor de audit cu caracter 
general şi specializat – general în ceea ce priveşte domeniul în discuţie dar 
specializat în ceea ce priveşte subiectul – misiuni cerute de conducerea 
Organizaţiei şi al căror obiect nu este specific unei anumite unităţi 
descentralizate. Poate de asemenea să fie vorba de misiuni ce privesc o 
unitate descentralizată, dar cu caracter extrem de confidenţial sau deosebit de 
important. În aceste cazuri speciale, cei care vor realiza auditul sunt auditorii 
interni centrali. 

Pentru a susţine afirmaţia din titlul prezentului capitol, vom prezenta 
succint modul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Audit Intern din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Direcţia Audit Intern este unitate în aparatul central al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor subordonată nemijlocit ministrului Administraţiei şi 
Internelor, specializată în executarea auditului public intern.  

În activitatea sa, Direcţia Audit Intern îndeplineşte atribuţiile 
exclusive de audit public intern, care au drept scop să dea „asigurări şi 
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor 
publice, perfecţionând activităţile entităţii publice” şi să ajute entitatea 
publică „să îşi 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 administrare”. 

În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia Audit Intern cooperează cu 
unităţile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
colaborează cu organele de specialitate din cadrul Curţii de Conturi a 
României, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de 
Informaţii.  

De asemenea, colaborează cu unităţile centrale, inspectoratele 
generale, comandamentele de armă şi direcţiile din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor.  

Locul Direcţiei Audit Intern în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor rezultă şi din Organigrama Ministerului Administraţiei şi Internelor 
aprobată prin hotărârea Guvernului României nr. 725/28 iunie 2003 şi publicată 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 478/4.VII.2003. 

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin, Direcţia Audit 
Intern dispune de următoarea structură organizatorică: 

• Comanda, asigurată de şeful direcţiei; 
• Serviciul 1 Audit Intern Ordine Publică; 
• Serviciul 2 Audit Intern Administraţie Publică; 
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• Compartimentul Planificare, metodologie, evaluare internă (auditul 
auditului), pregătire profesională şi urmărirea recomandărilor; 

• Sectorul 1 Audit Intern – Bucureşti; 
• Sectorul 2 Audit Intern – Bucureşti; 
• Sectorul 3 Audit Intern – Craiova; 
• Sectorul 4 Audit Intern – Timişoara; 
• Sectorul 5 Audit Intern – Cluj – Napoca; 
• Sectorul 6 Audit Intern – Iaşi; 
• Sectorul 7 Audit Intern – Braşov; 
• Sectorul 8 Audit Intern – Constanţa.   
 
Acest model de organizare corespunde cu împărţirea României în opt 

regiuni de dezvoltare conform prevederilor Legii nr. 151/15 iulie 1998, după 
cum urmează: 

• Regiunea 1 Nord-Est, cu sediul la Piatra Neamţ; Sectorul 6 Audit 
Intern-Iaşi; 

• Regiunea 2 Sud-Est , cu sediul la Brăila; Sectorul 8 Audit Intern-
Constanţa; 

• Regiunea 3 Sud Muntenia, cu sediul la Călăraşi; Sectorul 1 Audit 
Intern-Bucureşti; 

• Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, cu sediul la Craiova; Sectorul 3 
Audit Intern Craiova; 

• Regiunea 5 Vest, cu sediul la Timişoara; Sectorul 4 Audit Intern-
Timişoara; 

• Regiunea 6 Nord-Vest, cu sediul la Cluj-Napoca; Sectorul 5 Audit 
Intern Cluj-Napoca; 

• Regiunea 7 Centru, cu sediul la Alba Iulia; Sectorul 7 Audit Intern-
Braşov; 

• Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, cu sediul la Bucureşti; Sectorul 2 
Audit Intern-Bucureşti. 

 
Sectoarele teritoriale de audit intern îşi desfăşoară activitatea în 

zonele lor de responsabilitate, efectuând misiuni de audit public intern la 
toate unităţile din sectorul de ordine şi siguranţă publică şi asigură 
supervizarea misiunilor de audit public intern efectuate de către auditorii 
din cadrul prefecturilor şi ai oficiilor judeţene de cadastru din aceste zone. 

Rolul serviciului central de Audit Intern despre care aminteam la 
începutul acestui capitol, este îndeplinit de Compartimentul planificare, 
metodologie, evaluare internă, pregătire peofesională şi urmărirea 
recomandărilor care, sub îndrumarea directă a şefului direcţiei asigură toate 
cele patru misiuni specifice auditului intern descentralizat. 
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Dacă organizarea dosarelor, structura rapoartelor şi metodologia de 
audit sunt bine structurate în cadrul legal general şi intern, şi au un caracter 
relativ stabil şi repetitiv, pentru desfăşurarea misiunilor de audit public intern, 
planul de audit şi implicit frecvenţa auditării necesită o abordare periodică 
distinctă determinată pe baza celui mai actual instrument de audit, respectiv 
analiza riscurilor. 

Având în vedere faptul că sistemele de conducere se bazează în 
principal pe gestiunea riscului atunci importanţa riscului este aceea care va 
determina frecvenţa auditării: risc ridicat – deci audit frecvent; în schimb un 
risc scăzut înseamnă audituri mai puţin frecvente. Aşadar auditul intern 
trebuie să dispună cu orice preţ de un instrument de măsurare, de o tehnică 
care să-i permită emiterea unei judecăţi cu privire la importanţa riscului în 
zona auditată. 

Ajungem astfel la una din cele mai importante etape în auditul intern 
analiza riscurilor, etapă al cărei management trebuie să raporteze rezultatele 
activităţii auditului managementului general, ajutând la conturarea ariei de 
auditat şi în stabilirea procedurilor de audit. 

 

 
A. Conceptul de risc şi tipuri de risc 
 
În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce 

demonstrează importanţa, dar şi complexitatea lui în economia organizaţiilor. 
În practică, organizaţiile se confruntă cu o mare varietate de riscuri, 

atât interne, cât şi externe care, datorită acestor aspecte, niciodată nu pot fi 
avute în vedere exhaustiv. 

Pentru management este important să depisteze riscurile, să le 
clasifice şi să se ocupe de ele în ordinea posibilităţii apariţiei şi a iminenţei 
impactului pe care-l pot produce, având convingerea că nu pot fi abordate 
toate riscurile. 

Riscul este ameninţarea ca un eveniment sau o acţiune să 
afecteze negativ capacitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele 
stabilite. 

Riscurile posibile se identifică pe fiecare obiectiv al entităţii/funcţiei/ 
activităţii/ programului/ procesului/ operaţiei, urmând apoi o monitorizare 
permanentă a evoluţiei lor pentru a stabili pe cele mai probabile. 

Auditorul intern, din momentul declanşării activităţilor 
premergătoare desfăşurării misiunilor de audit şi până la finalizarea 
acestora, se va preocupa de riscuri. Datorită insistenţei pe care o manifestă 
în identificarea, analiza şi evoluţia riscurilor, pe tot parcursul demersului său, 
auditorul este pentru mulţi perceput ca fiind „DOMNUL RISC”. 
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În practică, există mai multe tipuri de risc clasificate după anumite 
criterii: 

 
• După posibilitatea apariţiei riscurile sunt: 

 riscuri potenţiale, susceptibile să se producă dacă nu se instituie 
un control eficient care să le prevină şi/sau să le corecteze; 

 riscuri posibile, reprezentate de acele riscuri potenţiale care deşi 
sesizate de controlul intern, managementul nu a întreprins cele mai eficiente 
măsuri pentru a le elimina sau pentru a le diminua impactul. 

 
• După natura lor, riscurile sunt: 

 riscuri legislative; 
 riscuri financiare; 
 riscuri de funcţionare; 
 riscuri comerciale; 
 riscuri juridice; 
 riscuri sociale; 
 riscuri de imagine; 
 riscuri legate de mediu; 
 riscuri ce privesc securitatea informaţiilor, etc. 

 
• După specificul entităţilor, riscurile sunt: 

 riscuri generale, privind situaţia economică, organizarea şi 
atitudinea conducerii ş.a.; 

 riscuri legate de natura activităţilor/ proceselor/ operaţiilor  
specifice; 

 riscuri privind conceperea şi funcţionarea sistemelor; 
 riscuri referitoare la conceperea şi actualizarea procedurilor. 

 
• Conform Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern, riscurile se clasifică în: 
 riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea procedurilor; 

lipsa unor responsabilităţi precise; insuficienta organizare a resurselor umane; 
documentaţie insuficientă neactualizată; 

 riscuri operaţionale: neînregistrarea în evidenţele contabile; 
lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat; arhivarea 
necorespunzătoare a documentelor justificative; 

 riscuri financiare, cum ar fi: plăţi nesecurizate, nedeterminarea 
operaţiunilor cu risc financiar; 

 alte riscuri, cum ar fi cele generate de schimbări legislative, 
structurale, manageriale etc. 
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Evident că se mai pot realiza şi alte clasificări ale riscurilor, dar în 
activitatea practică elementele cele mai importante referitoare la riscuri rămân 
cele legate de: 

— posibilitatea de apariţie a riscurilor; 
— nivelul impactului, respectiv gravitatea consecinţelor şi durata 

acestora, în cazul în care s-ar produce. 
 
Odată stabilite aceste două componente se poate realiza harta 

riscurilor ca raport probabilitate-impact (fig.1) pe baza căreia managementul 
şi ulterior auditorii interni vor urmări riscurile ridicate şi foarte ridicate. 

 
 
PROBABILITATE 
 

   
   

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

 
Fig. 1 

 
 
 
B. Evaluarea riscurilor 
 
Evaluarea riscurilor este parte a procesului operaţional şi trebuie să 

identifice şi să analizeze factorii interni şi externi care ar putea afecta în mod 
negativ obiectivele organizaţiei. 

Factorii interni pot fi de exemplu, natura activităţilor entităţii, 
calificarea personalului, schimbări majore în organizare sau randamentul 
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angajaţilor, iar factorii externi pot fi: variaţia condiţiilor economice, legislative 
sau schimbări intervenite în tehnologie. 

Evaluările riscurilor trebuie să acopere toată gama de riscuri din 
cadrul entităţii, de aceea trebuie lucrat la toate nivelele ierarhice, mai ales la 
cele înalte. 

Procesele de evaluare trebuie să descopere riscurile măsurabile şi 
riscurile nemăsurabile, cum ar fi cele operaţionale, şi să le selecţioneze pe cele 
controlabile. 

Managementul organizaţiei, prin activităţile de control prestabilite, 
identifică riscurile şi le analizează evoluţia. Departamentul de audit intern, fiind 
o structură independentă, reia analiza riscurilor stabilite de managementul 
organizaţiei în vederea evoluării sistemului de control intern. Auditorii interni 
trebuie să raporteze rezultatele activităţii lor managementului general şi orice 
slăbiciune semnificativă descoperită pe parcursul desfăşurării auditului. Cu 
toate acestea auditorii se confruntă cu propriul lor risc: riscul de audit. 

Aşadar, evaluarea riscurilor este o preocupare atât a auditorilor 
interni, pe care o realizează în conformitate cu standardele lor profesionale, cât 
şi a controlului intern, în vederea oferirii unor servicii performante pentru 
managementul organizaţiei. 

Spre exemplu: dacă este o recesiune în România, va creşte riscul 
neîncasării taxelor şi impozitelor şi în consecinţă trebuie să se reducă 
cheltuielile pentru a ne încadra în buget până la sfârşitul anului. 

Abordarea riscurilor trebuie să aibă în vedere faptul că acestea 
comportă trei componente: 
 

• riscul inerent, este riscul ca o eroare materială să se producă; 
• riscul de control, este riscul ca sistemul de control intern al 

entităţii să nu împiedice sau să corecteze respectivele erori; 
• riscul de nedetectare, care este riscul ca o eroare materială 

rămasă să nu fie depistată, nici de auditori, motiv pentru care se 
mai numeşte şi risc de audit. 

 
Riscurile de audit sunt riscuri reziduale care mai pot apare după 

monitorizarea riscurilor de către auditori. 
RISCUL DE AUDIT reprezintă posibilitatea de a fi formulate 

recomandări şi concluzii asupra entităţii auditate, eronate, în mod 
material, sau neconforme cu realitatea. 

Să nu uităm că în practică, auditorii interni evaluează şi 
monitorizează riscurile semnificative privind entitatea auditată prin compararea 
propriei liste de riscuri cu riscurile de control intern. Faptul că nu analizează 
toate riscurile nu înseamnă că acceptă slăbiciunile minore. 
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Fiecare organizaţie are nevoie de mai multe elemente pentru 
instituirea unui sistem de control intern eficient, cum ar fi: 

• existenţa unui mediu de control, respectiv: oamenii, 
competenţa profesională, integritatea şi valorile lor; 

• evaluarea riscurilor şi o urmărire adecvată a evoluţiei 
acestora, motiv pentru care trebuie ştiut unde se găsesc 
acestea în organizaţie; 

• odată ştiute riscurile, apare necesitatea activităţilor de control 
care să le elimine sau să le diminueze impactul. 

 
Pentru o bună evaluare a riscurilor este nevoie să cunoaştem 

entitatea, activităţile auditabile, riscurile asociate şi activităţile de control intern 
care funcţionează. 

Evaluarea riscurilor este o problemă permanentă deoarece condiţiile 
se schimbă mereu, apar noi reglementări, apar oameni noi, apar obiective de 
actualitate şi toate aceste schimbări modifică în permanenţă geografia 
riscurilor, care niciodată nu poate fi definitivată. 

Evaluarea riscurilor înseamnă identificarea şi analizarea riscurilor 
relevante în îndeplinirea obiectivelor, pentru a cunoaşte modul în care trebuie 
să fie administrate. Întrucât condiţiile economice, umane şi de reglementare 
sunt într-o continuă schimbare, controlul intern trebuie să identifice şi să se 
ocupe de riscurile speciale, asociate schimbării. 

Analiza riscurilor nu reprezintă o ştiinţă exactă. Prin stabilirea 
activităţilor de control se urmăreşte ca riscurile ridicate să devină medii sau 
scăzute, până la o eventuală dispariţie ulterioară. Oricum riscurile trebuie să 
„evolueze“ în jos. 

Analiza/evaluarea riscurilor este o etapă importantă în activitatea 
desfăşurată de auditori şi se efectuează prin: 

— elaborarea planului de audit; 
— elaborarea programului de audit. 

 
Activitatea de evaluare a riscurilor este o componentă esenţială a 

managementului auditului şi ea trebuie realizată constant, cel puţin o dată pe 
an, pentru identificarea tuturor riscurilor şi cuprinde următoarele faze: 

a) Identificarea elementelor/obiectelor auditabile care presupune 
un demers structurat plecând de la general la detaliu. 

b) Stabilirea riscurilor pentru fiecare obiect auditabil pe baza 
analizei operaţiilor în funcţie de anumite criterii concepute anticipat şi 
efectuarea unor calcule de ierarhizare şi clasare a acestora. 

c) Metoda riscurilor care va fi funcţie de probabilitatea apariţiei 
riscurilor şi de impactul şi durata consecinţelor evenimentului. 
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Măsurarea riscurilor se realizează prin trei metode: 
• Metoda probabilităţilor care presupune următorii paşi: 

 Măsurarea riscului major în raport cu ansamblul riscurilor; 
 Evaluarea pierderilor probabile plecând de la instrumente 

statistice şi de la o abordare istorică; 
 Evaluarea directă a pierderilor anuale; 
 Constatări şi extrapolări, cu corecturi dacă este necesar. 

 
• Metoda factorilor de risc, care se identifică, în prealabil, plecând 

de la o clasificare pe categoria de riscuri. 
 
• Metoda matricelor de apreciere, plecând de la criteriile de 

apreciere privind: 
— impactul financiar (I); 
— probabilitatea de apariţie (P); 
— nivelul controlului intern (CI). 
 
 
Exemplu: se construieşte matricea pentru o entitate publică folosind o 

scară de la 1 la 3, pentru criteriile de apreciere, în vederea măsurării riscurilor, 
astfel: 
 
DOMENIU I P CI SCOR 
Resurse umane 2 1 1 2 
Financiar-contabil 2 1 2 4 
Achiziţii 2 3 2 12 
Prestări servicii 1 1 3 3 
IT 2 2 2 8 

 
d) Clasificarea riscurilor se realizează, în practică, de asemenea, 

prin trei metode: 
• Metoda de clasificare absolută în ordinea importanţei scorului 

total stabilit în exemplul anterior, valori ale riscului exprimate în procente sau 
printr-o medie, conform tabelului: 

 
DOMENIU SCOR RISC 
Achiziţii 12 Mare 
IT 8 Mare 
Financiar-contabil 4 Mediu 
Prestări servicii 3 Mic 
Resurse umane 2 Mic 
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• Metoda clasificării relative utilizând o scară de valori determinată, 
în prealabil, spre exemplu: scăzut, mediu, ridicat. 

• Metoda clasificării matriciale în funcţie de diverse combinaţii 
posibile, sens în care se aleg criterii diverse aplicabile domeniilor care vor fi 
evaluate, tot pe o scară cu trei nivele: slab, mediu şi tare. 

 
e) Stabilirea controlului intern se realizează prin completarea 

tabelului din exemplul de mai sus, cu activităţile de control şi constatarea, dacă 
acestea sunt implementate sau nu în practică, conform modelului: 

 
DOMENIU OBIECTIVE RISCURI EVALUARE ACTIVITĂŢI 

DE CONTROL 
INTERN 

Resurse 
umane 

- întocmirea 
documentelor 
pentru angajare 

- înscrierea 
incompletă sau 
eronată a datelor 

- foarte mare - comparaţie cu 
dosarul de 
concurs 

Financiar - calculul salariilor 
şi întocmirea 
statului de plată 

-neactualizarea 
procedurilor cu 
modificările 
legislative 

-mediu -cunoaşterea 
modificărilor 
legislative 

   - actualizarea 
incorectă a 
programului de 
salarii 

- foarte mare - actualizarea 
fişelor posturilor 

Contabilitate -lipsa procedurilor 
scrise pentru 
înscrierea în 
contabilitate 

-înregistrări eronate -mediu -elaborarea 
procedurilor 
conform legii 

 
f) Ierarhizarea riscurilor, se materializează într-un tabel din situaţia 

de mai sus, care neavând activităţile de control potrivite, vor fi catalogate cu 
risc foarte mare sau cu risc mare şi mediu şi ca atare se vor regăsi astfel: 

 
DOMENIU OBIECTIVE RISCURI EVALUARE 
Resurse 
umane 

-întocmirea 
documentelor pentru 
angajare 

-înscrierea incompletă sau 
eronată a datelor 

-foarte mare 

-neactualizarea procedurilor 
cu modificările legislative 

-mediu Financiar -calculul salariilor şi 
întocmirea statului de 
plată -actualizarea incorectă a 

programului de salarii 
-foarte mare 

Contabilitate -lipsa procedurilor 
scrise pentru înscrierea 
în contabilitate 

-înregistrări eronate -mediu 
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g) Clasarea riscurilor 
Fazele parcurse în etapa de evaluare a riscurilor ne ajută să clasăm 

riscurile în funcţie de gravitatea lor şi aceasta, la rândul ei, ne va permite să 
realizăm o prioritate a riscurilor pentru planul anual al activităţii de audit intern 
sau în programul de desfăşurare a misiunii de audit intern, în sensul de a avea 
în vedere activităţile cu riscurile cele mai ridicate. 

Evaluarea riscurilor pentru Programul de audit intern este o 
etapă cu o importanţă majoră în desfăşurarea misiunilor de audit intern. 
De aceea, pentru realizarea corectă şi eficientă a acestei etape se impune să 
fie implicaţi auditorii cu experienţă, care cunosc bine entitatea auditată şi 
metodologia de evaluare a riscurilor. 

Realizarea unei evaluări a riscurilor competente şi pertinente va 
conduce la stabilirea corectă a obiectivelor auditabile, pe domeniile auditabile, 
ceea ce va reprezenta baza pentru asigurarea formulării concluziilor privind 
funcţionalitatea/ nefuncţionalitatea sistemului de control intern din cadrul 
organizaţiei. 

Concluziile auditorilor interni obţinute în urma recomandărilor stabilite 
prin intervenţia la faţa locului şi întocmirea documentelor de lucru cerute de 
specificul derulării misiunii de audit intern, se vor materializa ulterior în etapa 
de raportare, când concluziile finale ale Raportului de audit intern este 
recomandat să se ataşeze grile/scale de evaluare pe fiecare obiectiv auditat în 
cadrul misiunii. 

Aceste grile creează un impact vizual asupra managementului 
general al organizaţiei auditate, după cum urmează: 

 
1) MARE 
 

MEDIU MIC 

2) RIDICAT 
 

MEDIU SCĂZUT 

3) STANDARD 
INTERNAŢIONAL 

ACCEPTABIL CU  PROBLEME 

4) CONTROL EXCESIV 
 

STANDARD 
U.C.A.A.P.I. 

NESATISFĂCĂTOR CRITIC 

5) BUN DE IMBUNĂTĂŢIT 
 

NESATISFĂCĂTOR GRAV 

6) FOARTE BUN 
 

BUN      MEDIU GRAV FOARTE 
GRAV 

7) EXCELENT FOARTE  BINE BINE      MEDIU SLAB 
 

Observăm la aceste grile de evaluare că există calificative pozitive, 
medii şi negative, dintre acestea cele mai stimulative sunt cele cu un 
calificativ pozitiv şi două sau mai multe negative, neluând în calcul pe cele cu 
calificative medii. 
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În acelaşi timp, acest gen de grile ţine cont de faptul că, este foarte 
greu de evaluat şi apreciat un sistem ca fiind bun şi, cu atât mai mult, foarte 
bun în condiţiile existenţei riscului de control şi a riscului de audit. 

O concluzie ar fi că grilele cu patru nivele dintre care unul/două 
pozitive şi două/trei negative sunt cele mai potrivite pentru realizarea unei 
temeinice evaluări a riscurilor. 

 
 
 
C. Orientări noi în activitatea de evaluare a riscurilor 
 
Perioada actuală de evoluţie a auditului intern, atât pe plan 

internaţional, cât şi pe plan naţional, se confruntă cu o permanentă stare de 
schimbare. De aceea este necesară şi evaluarea sistematică a riscurilor care 
mereu se schimbă. 

Din practică rezultă că niciodată riscurile nu pot fi evaluate în 
totalitate. Adeseori spunem că acolo unde nu măsurăm nu există riscuri, dar 
asta nu înseamnă că este şi adevărat. 

Evaluarea riscurilor pentru controlul intern este o asigurare că 
schimbările se vor face în siguranţă, respectiv că vor putea fi supravegheate. 
Schimbările au impact mai mare asupra auditorilor interni şi de aceea 
managerii ştiindu-se verificaţi, manifestă o mai mare sensibilitate faţă de 
riscuri. Aceştia fiind implicaţi în analiza riscurilor au trecut de la „logica 
actorilor confruntaţi în activităţi cu riscuri” la „măsurarea logică a 
factorilor de risc“. 

Etapa actuală are un imperativ care ar putea fi denumit „gestiunea 
reactivităţii“, adică însoţirea schimbării sau ştiinţa de a diagnostica, de a 
arbitra schimbările şi riscurile asociate acestora, care afectează organizaţia. 

 
Actualizarea standardelor de audit intern realizate de Institutul 

Internaţional de Audit (IIA) în 2002, a modificat semnificativ procesul auditului 
intern, astfel: 

• înainte, auditul intern avea rolul de a evalua sistemul de control 
intern; 

• în prezent, rolul auditului a devenit major pentru activitatea de 
evaluare a riscurilor din organizaţii. Astfel, dacă într-o entitate unde 
funcţionează auditul intern nu există sistem de evaluarea riscurilor, auditorii 
interni trebuie să se implice în crearea acestui proces, dar nu şi în decizia de 
organizare şi exercitare. 
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Totodată, ar mai fi o schimbare în optica IIA privind activitatea 
auditorilor interni, astfel: 

— în trecut, exista grija din partea tuturor, inclusiv a auditorilor interni, 
de a nu face greşeli; 

— în prezent, această preocupare s-a transmis organizaţiilor prin 
responsabilităţile ce le revin pentru ca obiectivele/ţintele acesteia să fie atinse. 

Dacă în 1970 se spunea auditorilor interni că există riscul ca ei să 
facă o greşeală, astăzi există în sarcina auditorilor şi riscul ca ei să nu 
evalueze corect atingerea obiectivelor de către organizaţia auditată. 

 
Riscul reprezintă orice element care poate avea o incidenţă asupra 

capacităţii organizaţiei de a-şi atinge obiectivele. 
 
Managementul riscului se constituie într-o metodologie care vizează 

asigurarea unui control al riscului, care să permită menţinerea unui nivel 
acceptabil pentru organizaţie, la cel mai bun cost, al expunerii la risc. 

 
Factorii de risc sunt deficienţe, lipsuri, iregularităţi ale organizaţiei 

care combinate cu apariţia unor evenimente, vor antrena consecinţe 
nefavorabile pentru entitate. 

Practica internaţională, recunoscută în domeniu, enumeră o serie de 
factori de risc deja consacraţi şi anume: 

• lipsa de coeziune a echipei de conducere; 
• neînţelegerea/necunoaşterea strategiei de către salariaţi; 
• neîndeplinirea clară a atribuţiilor în cadrul întreprinderii; 
• lipsa de fluiditate a circuitului informaţional/informatic; 
• nerespectarea reglementărilor; 
• întreruperea exerciţiului/exploatării datorită plecării unei persoane 

cheie, pierderea unor documente, dosare importante, ş.a.; 
• lipsa încrederii în activitatea privind achiziţiile care îi va pune 

într-o situaţie delicată pe cei ce vor lua decizii; 
• necompetitivitatea personalului; 
• lipsa controlului posturilor; 
• incompetenţa managementului general/de linie; 
• lipsa de încredere faţă de manager; 
• probleme de imagine; 
• nerespectarea angajamentelor; 
• conflicte de interese; 
• fraude, ş.a. 
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Practica sănătoasă în domeniul auditului intern relevă o dorinţă 
puternică a auditorilor de a respecta normele I.I.A. în sensul că: 

• alegerea misiunilor de audit intern se bazează pe o serioasă 
analiză a riscurilor; 

• planificarea auditului intern se realizează în conformitate cu 
evaluarea riscurilor; 

• ponderea misiunilor de evaluare a proceselor de management al 
riscurilor este într-o continuă creştere. 

În domeniul gestiunii riscurilor se constată că la mare parte din 
organizaţii există o funcţie dedicată managementului riscului care are o politică 
de implementare a gestiunii riscurilor folosind tabele de bord privind riscurile, 
cartografierea acestora şi evaluarea nivelului de satisfacţie al gestionării 
riscurilor. 

Forma actuală de organizare a Direcţiei Audit Intern adoptată de 
conducerea ministerului la propunerea auditului, este în opinia noastră 
adecvată, având în vedere raportul costuri – rezultate. Aşa cum am arătat 
anterior, statul de organizare al Direcţiei Audit Intern cuprinde un număr de 147 
de posturi, din care 129 funcţii de auditori interni cu care se asigură, atât 
auditarea structurilor de ordine publică, cât şi supervizarea misiunilor de audit 
public intern derulate la nivelul structurilor de administraţie publică. 

Totodată această formă de organizare răspunde cerinţelor înscrise în 
actele normative cu caracter general şi intern de a se asigura nivelul maxim de 
independenţă al activităţii de audit public intern, prin plasarea Direcţiei Audit 
Intern în directa subordonare a ordonatorului principal de credite, respectiv a 
ministrului Administraţiei şi Internelor. 

În susţinerea celor afirmate facem o scurtă prezentare a unui model 
ipotetic de organizare a activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului 
Admnistraţiei şi Internelor prin plasarea compartimentului de audit public intern 
la nivelul fiecărei structuri organizatorice, inclusiv a direcţiilor centrale ai căror 
conducători nu au calitatea de ordonatori de credite (254 ordonatori de credite 
şi 17 structuri centrale). Pentru ca aceste compartimente să–şi poată 
desfăşura activitatea în conformitate cu etapele obligatorii impuse de Ghidul 
procedural prevăzut de actele normative în vigoare, se impune a fi alcătuite din 
cel puţin doi auditori, din care unul trebuie să asigure supervizarea misiunii de 
audit public intern. În aceste condiţii, numărul de auditori interni minim necesar 
rezultă dintr-un calcul extrem de simplu şi anume: (254 + 17) x 2=542 auditori 
interni. 

Dacă facem o analiză compartivă luând în considerare doar volumul 
cheltuielilor de personal impus de o astfel de formă de organizare rezultă că 
această categorie de cheltuieli ar fi cel puţin de 4 ori mai mare decât în 
prezent. 
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Apreciem că şi numai această simplă analiză comparativă susţine 
afirmaţia făcută anterior şi anume că actuala formă de organizare asigură 
raportul optim costuri – rezultate. 

Dacă avem în vedere şi faptul că această formă ipotetică de 
organizare a compartimentelor de audit public intern la nivelul fiecărei structuri 
organizatorice afectează grav independenţa şi obiectivitatea activităţii de audit 
public intern, aprecierea anterioară este cu atât mai îndreptăţită. 

 
 

 
4.2. Echipa de audit intern – formă de lucru 

adecvată în condiţiile concrete ale activităţii de audit 
public intern desfăşurate în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 
„Istoria este a grupurilor umane şi nu a indivizilor izolaţi” 

prof. univ. dr. Costică Voicu,  
conf. univ. dr. Florin Sandu şi alţii 

„Management Organizaţional în domeniul  
ordinii publice, Editura M.I. 2001. 

 
 
 
4.2.1. Câteva considerente despre managementul grupurilor 

şi munca în echipă 
 
O abordare interesantă pentru instituţia din care facem parte o 

regăsim în lucrarea „Management organizaţional în domeniul ordinii publice” 
apărută la editura Ministerului de Interne în 2001 sub coordonarea prof. univ. 
dr. Costică Voicu şi conf. univ. dr. Florin Sandu. 

Potrivit autorilor lucrării amintite, chiar dacă formarea echipelor este 
impusă de o anumită stare de lucruri „activitatea de echipă poate spori 
satisfacţia şi motivaţia în muncă, în special pentru cei care preţuiesc 
interacţiunile sociale”. 

Un rol al managerului este acela de a obţine avantaje cât mai mari 
din activitatea de echipă, iar performanţa echipei reflectă performanţa 
managerului. Managerii creează echipe pentru a asigura îndeplinirea unor 
sarcini. O bună parte din activitatea sa, managerul o petrece interacţionând cu 
oamenii, fie conducând echipele, fie făcând parte din ele. 

Munca în echipă poate afecta involuntar modul în care se comportă 
oamenii. Dorinţa de a rămâne într-o echipă este „plătită” printr-un conformism 
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la valorile acesteia. Individul nu mai face ce vrea ci ce trebuie, primind în 
schimb protecţie şi confort psihologic.  

Având în vedere specificul muncii de audit public intern putem afirma 
că echipa de audit reprezintă un grup funcţional. 

Faţă de grup, echipa are unele caracteristici suplimentare: 
• există un ţel comun sau o cauză comună; 
• îndeplinirea ţelului sau sarcinii pretinde colaborarea şi 

coordonarea activităţilor membrilor echipei;  
• membrii echipei au interacţiuni regulate şi frecvente unii cu alţii. 
 
Aceste caracteristici sunt valabile şi pentru munca de audit intern. 

Rezultatul muncii de audit intern, concretizat în Raportul de audit public intern 
şi Sinteza la acel raport, nu poate fi cel scontat şi anume să prezinte de o 
manieră unitară şi obiectivă constatările, atât cele cu caracter pozitiv cât şi cele 
cu caracter negativ, dacă nu se lucrează, cu adevărat, în echipă. 

Termenul de echipă este, aşa cum a observat Parsole (1981), 
impregnat cu valori pozitive. Colaborarea, egalitatea între membrii, cooperarea 
şi angajarea sunt trăsături tipice ale echipei. Sistemele de valori sunt ale 
lucrului în echipă şi nu ale individualismului. 

În lucrarea amintită mai sus, autorii scot în evidenţă atăt avantajele 
cât şi dezavantajele oferite de echipă membrilor săi. 

După opinia distinşilor autori, avantajele muncii de echipă ar fi: 
o oferă şansa conjugării de aptitudini şi experienţe, în scopul 

soluţionării unei probleme sau al îndeplinirii unei sarcini; 
o asigură aprecierea contribuţiilor membrilor săi; 
o oferă oamenilor prilejul de a învăţa de la ceilalţi; 
o asigură sprijin reciproc; 
 
Munca în echipă poate avea şi dezavantaje, chiar şi atunci când 

activitatea depusă este bună. De exemplu: 
o se manifestă o prea mare izolare faţă de restul organizaţiei, fapt 

pentru care obiectivele echipei pot ajunge să nu mai coincidă cu cele ale 
organizaţiei; 

o pot apărea presiuni în cadrul echipei, care duc la dezvoltarea unor 
imagini nerealiste asupra mediului (gândirea de grup); 

o apare concurenţa între echipe, care poate duce la conflicte dacă 
nu este gestionată cu abilitate de către managerul organizaţiei; 

o pot apărea conflicte între diferiţi membrii ai echipei. 
 
O echipă poate avea eficacitate dacă are un ţel pe care membrii ei 

să-l considere important. 
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Bazându-se pe studiile întreprinse asupra elementelor care asigură 
succesul unei echipe, Larson şi La Fasto (1989) afirmau: 

o „în primul rând echipele cu performanţe superioare şi-au înţeles 
clar ţelurile pe care trebuiau să le atingă şi erau convinse că reprezintă un 
rezultat important şi util”; 

 
o „în al doilea rând, ori de căte ori am identificat şi am descris o 

echipă cu activitate slabă, explicaţia ineficacităţii acesteia s-a bazat, într-un fel 
sau altul, pe caracteristicile ţelurilor ei. Acestea fie deveniseră confuze, fie 
fuseseră politizate, fie îşi pierduseră caracterul de urgenţă ori semnificaţia în 
ochii echipei, fie fuseseră diluate, prin dispersarea eforturilor echipei către mai 
multe obiective concurente, fie apăruseră diferite ţeluri individuale, care 
deveniseră prioritare în raport cu cele colective”. 

Cercetările au sugerat că eficacitatea echipelor depinde de existenţa 
unor membrii care să poată îndeplinii anumite roluri esenţiale în cadrul lor. Un 
studiu efectuat de Balbin (1981) asupra echipelor manageriale a ajuns la 
concluzia că o echipă trebuie să îndeplinească roluri de: realizator, 
coordonator, modelator, designer, investigator de resurse, monitor, lucrător de 
echipă, finalizator. Este bine ca fiecare membru al echipei să-şi asume câte un 
rol. Ulterior, Balbin a considerat că echipa are nevoie de un „specialist”- adică 
de  cineva capabil să scoată echipa din situaţii dificile. 

În cazul echipelor de audit intern rolul acestui „specialist” este 
îndeplinit, de regulă, de şeful de echipă care, fiind unul dintre auditorii cu cea 
mai mare experienţă în domeniu şi, nu în ultimul rând, se bucură de respectul 
şi încrederea celorlalţi membrii ai echipei, poate intervenii în situaţiile de criză.  

Metodologia de exercitare a auditului intern consacră rolul de 
„specialist” sub aspect pur profesional, supervizorului. Scopul demersurilor 
efectuate de către acesta este de a asigura că toate obiectivele misiunii de 
audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate. 

Ca în oricare echipă şi în echipa de audit, dacă există prea mulţi 
membri de acelaşi tip, de aceeaşi structură profesională în comparaţie cu 
obiectivele ce trebuie atinse, se ajunge la pierderea echilibrului; dacă sunt prea 
puţini, o parte din obiective rămân neatinse sau vor cădea în sarcina unor 
membrii ai echipei care sunt deja ocupaţi cu propriile obiective. 

Principiile pe care Balbin le propune pentru stabilirea şi integrarea 
unei echipe manageriale pot fi adaptate cu uşurinţă şi echipei de audit intern, şi 
anume: 

o un membru al unei echipe de audit contribuie cu două tipuri 
distincte de roluri: rolul său profesional şi rolul din cadrul echipei; 

o eficacitatea echipei depinde de gradul în care membrii săi îşi 
cunosc corect poziţiile în interiorul echipei şi se adaptează, 
îndeplinindu-şi ambele tipuri de roluri; 
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o orice echipă are nevoie de un echilibru optim determinat de 
obiectivele sale; 

o caracteristicile personale ale membrilor îi face potriviţi pentru 
anumite roluri şi le limitează capacitetea de a reuşi în altele; 

o echipa îşi poate desfăşura în mod optim resursele sale tehnice 
doar atunci când se instaurează, în cadrul ei, un echilibru al 
rolurilor şi când acestea sunt îndeplinite de oameni adecvaţi. 

 
Este important, în alcătuirea echipelor, să înţelegem preferinţele 

oamenilor pentru anumite roluri. Acest lucru se face prin observare atentă a 
potenţialilor membrii ai echipei pe parcursul mai multor misiuni. 

Dacă analizăm provenienţa auditorilor interni vom observa că aceştia 
vin ori din structurile de ordine şi siguranţă publică ori din diverse sectoare ale 
economiei naţionale (uneori chiar din instituţii de învăţământ superior, ca 
proaspăt absolvenţi). Din această cauză  componenţa echipelor de audit intern 
este foarte eterogenă, aspect care nu reprezintă deloc un dezavantaj, dar care 
constituie o continuă provocare pentru managerii a căror sarcină este să 
formeze echipele. 

Desfăşurarea auditului intern modern, în conformitate cu un „ghid 
procedural” bine structurat, prin folosirea tehnicilor, instrumentelor şi 
formularelor de audit, are avantajul de a capitaliza experienţa în domeniu atât 
la nivelul echipei cât, mai ales la nivelul Direcţiei Audit Intern, fapt care va 
permite şi auditorilor mai puţin experimentaţi să-şi desfăşoare activitatea în 
condiţii satisfăcătoare, bineânţeles sub îndrumarea colegilor mai vechi în 
branşă, a şefilor de echipă,a supervizorilor. 

Una dintre calităţile esenţiale ale unui manager trebuie să fie aceea 
de a identifica rolurile pe care le îndeplinesc  membrii unei echipe (grup) pentru 
a-l ajuta să profite căt mai mult de calităţile diferiţilor membrii ai echipei şi să 
depisteze golurile existente. 

 
 
4.2.2. Echipa de audit intern în Direcţia Audit Intern din 

cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
Pentru a se înţelege de ce auditul intern este considerat o activitate 

de echipă în cadrul organizaţiei noastre, vom face o scurtă prezentare a 
situaţiei concrete care a existat la momentul întocmirii planului de audit intern 
pentru anul 2004. 

În conformitate cu prevederile art 13. din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern „(1) auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor 
desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor enităţilor 
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subordonate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 
administrarea patrimoniului public; (2) Compartimentul de audit public intern 
auditează, cel puţin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 

• angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau 
indirect obligaţii de plată, inclusiv din fonduri comunitare; 

• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din 
fonduri comunitare; 

• vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 
domeniul privat al statului şi administrate de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor; 

• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 
statului şi administrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

• constituirea veniturilor publice, modul de autorizare şi stabilire a 
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea 
acestora. 

• alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea 
acestuia; 

• sistemul de luare a deciziilor; 
• sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate 

unor asfel de sisteme; 
• sistemele informatice. 
 
Tot în actul normativ amintit mai sus, la art. 12 se precizează şi 

tipurile de audit ce trebuie abordate, respectiv auditul de sistem, auditul 
performanţei şi auditul de regularitate. Definirea acestor tipuri de audit, pe care 
am prezentat-o la capitolul precedent, ne relevă cât de complexă este 
activitatea de audit public intern.  

Dacă la cerinţele actelor normative în materie, care sunt imperative, 
adăugăm elementele concrete avute la dispoziţie pentru a realiza aceste 
cerinţe, vom înţelege că misiunea Direcţiei Audit Intern (DAI) şi implicit a 
conducerii acesteia, este foarte dificilă. 

Elementele concrete de care aminteam au fost: 
• numărul de unităţi/structuri din cadrul M.A.I. care trebuie auditate 

(365 ordonatori de credite, din care 254 din sectorul de ordine şi 
publică şi unităţi centrale ai căror conducători nu au calitatea de 
ordonatori de credite); 

• numărul auditorilor interni, conform statului de organizare al D.A.I- 
147; 

• numărul de zile calendaristice/om/an diponibile desfăşurării 
activităţii de audit public intern (305 din 365 zile calendaristice 
dintr-un an s-au scăzut: 7 zile reprezentând sărbătorile legale; 38 
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zile concediul de odihnă; 15 zile alocate pregătirii profesionale, 
potrivit legii); 

• durata unei misiuni de audit public intern care, la rândul ei , este 
alcătuită din mai multe etape, astfel: 

 
a) pregătirea misiunii de audit public intern care durează 15 zile 

calendaristice şi cuprinde: 
 
• elaborarea ordinului de serviciu; 
• declararea independenţei auditorilor interni; 
• notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern 

(conform art. 16.(1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern această notificare se face cu 15 zile înainte de declanşarea 
misiunii de audit public intern); 

• colectarea şi prelucrarea informaţiilor preliminare; 
• măsurarea şi analiza riscurilor; 
• elaborarea chestionarelor (de luare la cunoştinţă, listă de 

verificare); 
• elaborarea tematicii în detaliu a misiunii de audit public intern; 
• elaborarea programului misiunii de audit public intern; 
• elaborarea programului intervenţiei la faţa locului. 
 
b) intervenţia la faţa locului (munca în teren) care însumeată un 

număr de 21 zile calendaristice. În această procedură se parcurg următoarele 
etape: 

• şedinţa de deschidere; 
• colectarea informaţiilor; 
• constatarea şi raportarea iregularităţilor; revizuirea documentelor 

de lucru; şedinţa de închidere. 
 
Elaborarea proiectului raportului de audit public intern căruia îi sunt 

alocate un număr de 7 zile calendaristice. 
Transmiterea proiectului raprtului de audit public intern la 

unitatea/structura auditată pentru analiză şi formularea punctului de vedere, 
acţiune căreia îi sunt destinate 15 zile calendaristice [art, 17 (2) din Legea nr. 
672/2002]. 

Pregătirea reuniunii de conciliere cu un termen de 10 zile 
calendaristice [art.17(3) din legea nr. 672/2002]. 

Efectuarea reuniunii de conciliere:1 zi. 
Elaborarea Raportului de audit public intern finalizat şi a Sintezei 

aferente acestuia, activitate căreia îi sunt destinate 7 zile calendaristice. 
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Din cele prezentate rezultă că durata maximă a unei misiuni de audit 
public intern este de 76 zile calendaristice. În acest fel, un auditor intern nu 
poate participa decât la patru misiuni într-un an.  

Supunând unei analize atente şi realiste toate aspectele legate de 
elementele prezentate până acum, conducerea Direcţiei Audit Intern a ajuns la 
concluzia că singura variantă posibliă este aceea de a audita o unitate la trei 
ani. 

Din acest moment toată atenţia s-a îndreptat spre găsirea 
modalităţilor practice cele mai adecvate de realizare a misiunilor. Practica în 
activitatea de control financiar de gestiune şi de audit public intern după 
vechile metodologii a demonstrat că cea mai eficientă abordare este cea a 
muncii în echipă. Cu atât mai mult cu cât, potrivit noilor reglementări, odată 
ajunşi în unitatea supusă auditării, trebuie supuse auditării toate activităţile 
desfăşurate în acea unitate, inclusiv în cele subordonate, cu privire la formarea 
şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public”.  

Dacă se are în vedere, pe de o parte, specificul extrem de variat al 
unităţilor auditate, şi anume: 

• Poliţie; 
• Poliţie de Frontieră; 
• Pompieri; 
• Protecţie Civilă; 
• Jandarmerie;  
• Unităţi sanitare (centre medicale judeţene, policlinici şi spital); 
• Unităţi de învăţământ (superior, liceal sau pentru pregătirea 

subofiţerilor şi agenţilor); 
• Tipografie;  
• Baze de reparaţii şi transport auto; 
• Prefecturi; 
• Oficii de cadastru etc. 
 
şi, pe de altă parte, marea diversitate de domenii (14), obiective (27) 

şi activităţi (90) ce se pot desfăşura în aceste unităţi şi care, potrivit 
prevederilor legale, trebuie auditate, atunci se va înţelege că abordarea unei 
misiuni de audit public intern nu se poate face decât în echipă.  

Afirmaţia este susţinută şi de conţinutul actelor normative care 
reglementează activitatea de audit public intern. Astfel, la art. 15. din Legea 
nr.672/2002 privind auditul public intern se precizează: „în realizarea misiunilor 
de audit, auditorii îşi desfăşoară activitatea pe baza ordinului de serviciu, emis 
de şeful compartimentului de audit public intern, care prevede în mod explicit 
scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern, precum şi 
nominalizarea echipei de auditare”. 



 79 

De asemenea, şi în „Normele Generale privind exercitarea activităţii 
de audit public intern” aprobate prin OMFP nr. 38/2003 se fac dese referiri la 
echipa de audit intern. 

Pornind de la aceste argumente, echipa de auditori care a avut 
sarcina de a elabora normele metodologice proprii privind exercitarea auditului 
public intern în M.A.I. (în temeiul art. 11 lit.a din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern) a accentuat faptul că auditul este muncă de echipă, fixând 
pentru fiecare procedură din „Ghidul procedural” rolul acesteia şi mai ales al 
şefului echipei de auditori. 

Precizăm că, aceste norme metodologice au primit avizul favorabil al 
Ministerului Finanţelor Publice şi au fost aprobate de Ministrul Administraţiei şi 
Internelor prin Ordinul nr. 555/07.10.2003, împreună cu „Carta auditului public 
intern referitoare la obiectivele auditului public intern, precum şi la drepturile şi 
obligaţiile auditorilor interni din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor”. 

Având în vedere structura organizatorică a Direcţiei Audit Intern pe 
care am prezentat-o în capitolul precedent, în atenţia conducerii a stat în 
permanenţă problema alcătuirii acestor echipe.  

Sub aspectul fundamentării planului de audit public intern, numărul 
echipelor de audit şi al auditorilor în fiecare echipă a fost stabilit pe baza 
propunerilor şefilor serviciilor centrale de audit intern, respectiv ai sectoarelor 
teritoriale. Componenţa echipelor de audit intern va fi stabilită tot de către şefii 
de compartimente, în funcţie atât de datele concrete ce vor rezulta din 
culegerea datelor referitoare la unităţile supuse auditării prin „Chestionarul de 
luare la cunoştinţă” (unul din cele mai importante instrumente de audit), cât şi 
de afinităţile existente între membrii compartimentelor din care se aleg 
echipele. Componenţa echipelor de audit mai poate fi stabilită şi de către şeful 
Direcţiei Audit Intern în situaţii deosebite, în cazul auditurilor ad-hoc, respectiv 
al misiunilor de audit public intern cu caracter excepţional. 

 
 

Pentru ca cele prezentate mai sus să nu rămână doar la stadiul de 
afirmaţii pur teoretice, autorii  au decis să abordeze cel puţin o formă de 

audit public intern şi anume cel de regularitate, prin expunerea, în 
continuare, a metodelor şi instrumentelor utilizate în derularea misiunii 
de audit public intern, precum şi prin exemplificarea acestora într-un 

studiu de caz.  
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CAPITOLUL 5 
 

 
METODE ŞI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN 

DERULAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 
 

5.1. Derularea misiunii de audit public intern 
Graficul prezentat mai jos oferă o viziune globală asupra procesului 

de audit public intern în Ministerul Administraţiei şi Internelor. În graficul 
respectiv sunt prezentate etapele procesului de audit public intern, procedurile 
de urmat şi documentele corespunzătoare atestării derulării misiunii de audit 
public intern. 

 
 

Etape                               Proceduri                            Documente 
 
 

 
 

 
 
          

 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Deschiderea şedintei – 
P07 

Colectarea dovezilor 
P08 

Analiza riscurilor – 
P05 

Revizuirea documentelor 
de lucru – P10 

Minuta şedintei de deschidere    B-02 

Teste                                           A-04 
Formularele constatarilor de audit A-05 

 
Tabelul «puncte tari şi puncte slabe» 

C-01 

Minuta şedinţei de închidere 
                                      B-03 

Elaborare programului 
de audit public intern – 

P06 

Iniţierea auditului 
P01, P02, P03 

Ordinul de serviciu                         A-01 
Declaraţia de independenţă            A-02 
Notificarea privind declanşarea misiunii 
 de audit public intern              B-01 

Programul de audit                        A03 
Programul preliminar al intervenţiilor 
la faţa locului                    A03-1 

Închiderea şedinţei – P11 

Formular de constatare şi raportare a 
iregularităţilor                           A-06 

Constatarea şi raportarea 
iregularităţilor – P09 

Colectarea şi 
prelucrarea 

informatiilor – P04 

Pregătirea 
misiunii de audit 

Intervenţia la faţa 
locului 

Nota centralizatoare a documentelor 
de lucru                                      C-02 
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5.2. Pregătirea misiunii de audit public intern 
 
 

5.2.1. Ordinul de serviciu  
 

Ordinul de serviciu se întocmeşte de şeful Direcţiei Audit Intern sau 
înlocuitorul său legal, respectiv de şefii sectoarelor teritoriale de audit intern din 
cadrul direcţiei, după caz, pe baza planului anual de audit public intern aprobat 
de ministrul Administraţiei şi Internelor, sau la ordinul ministrului Administraţiei 
şi Internelor. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către 
Direcţia Audit Intern.  

Ordinul de serviciu defineşte domeniile şi obiectivele generice ale 
misiunii de audit public intern, componenţa şi ierarhia auditorilor interni în 
cadrul echipei de audit public intern, precum şi tipul de audit care urmează a fi 
efectuat. 

Raportul final             A07-2 Raportul final – P15 

Elaborarea proiectului de raport de 
audit – P12 

Reuniunea de conciliere – P14 Minuta Reuniunii de conciliere 
B-04 

Proiect de raport         A07-1 

Difuzarea Raportului de audit public 
intern – P17 

Transmiterea proiectului de Raport 
P13 

Raportul de 
audit public 

intern 

Urmărirea 
recomandărilor 

Supervizarea   P16 

Urmărirea recomandărilor 
P 18 

Fişa de urmărire a 
Recomandărilor 

A-08 
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5.2.2. Declaraţia de independenţă 
 
Independenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei 

misiuni de audit public intern, trebuie declarată. În acest sens fiecare auditor 
intern trebuie să întocmească o declaraţie de independenţă. De asemenea, 
persoanele care acordă consultanţă/asistenţă de specialitate în domeniile care 
exced competenţele auditorilor interni trebuie să-şi declare independenţa. 

 
 
5.2.3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public 

intern  
 
Direcţia Audit Intern, respectiv sectoarele teritoriale de audit intern din 

componenţa sa, notifică unitatea care urmează a fi auditată cu 15 zile înainte 
de declanşarea misiunii de audit public intern, despre domeniul/domeniile 
auditabile, principalele obiective, durata misiunii, precum şi despre faptul că pe 
parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program va fi 
stabilit ulterior, de comun acord. 

 

5.2.4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 
 
5.2.4.1. Colectarea informaţiilor  
 
În această etapă auditorii interni solicită şi colectează informaţii cu 

caracter general despre unitatea auditată. Aceste informaţii trebuie să fie 
pertinente şi utile pentru a atinge următoarele scopuri:  

a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi 
socio-economic în care unitatea auditată îşi desfăşoară activitatea; 

b) cunoaşterea organizării unităţii auditate, a tehnicilor sale de lucru 
şi a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei; 

c) identificarea punctelor cheie ale funcţionării unităţii auditate şi ale 
sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi 
slabe;  

d) identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă; 
e) identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea 

obiectivelor misiunii auditului public intern şi selecţionării tehnicilor de 
investigare adecvate. 

Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele 
existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi 
obiectivele precizate în ordinul de serviciu. 
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Personalul de conducere şi de execuţie din unitatea auditată are 
obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, 
precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţiuni a misiunii de 
audit public intern. 

Auditorii interni, cu sprijinul structurilor abilitate din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale 
documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice 
aflate în legătură cu unitatea auditată, care au obligaţia de a le pune la 
dispoziţie la data solicitată.  

 
5.2.4.2. Prelucrarea informaţiilor 
 
Prelucrarea informaţiilor constă în: 
a) analiza unităţii auditate şi activităţii sale (organigrama, 

regulamente de organizare şi funcţionare, fişe ale posturilor, circuitul 
documentelor); 

b) analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea unităţii 
auditate; 

c) analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a 
misiunii de audit public intern; 

d) analiza rezultatelor controalelor precedente; 
e) analiza informaţiilor externe referitoare la unitatea auditată. 
 
 
5.2.5. Identificarea obiectelor auditabile  
 
5.2.5.1 Obiectul auditabil  
Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului 

auditat, ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea 
practică. 

5.2.5.2. Etapele identificării obiectelor auditabile 
 
Identificarea obiectelor auditabile se realizează în 3 etape: 
a) detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind 

procesul de la realizarea acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul 
auditului); 

b) definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care 
trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al 
riscurilor aferente (ce trebuie să fie evitate); 

c) determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca 
unitatea să atingă obiectivul şi să elimine riscul. 
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5.2.5.3. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 
 
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, definite sub aspectele 

caracteristicilor specifice şi ale riscurilor asociate, constituie suportul analizei 
riscurilor. 

 
5.2.6. Analiza riscurilor 
 
5.2.6.1. Definirea riscului 
 
Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament 

cu impact nefavorabil asupra capacităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor 
de a realiza obiectivele. 

 
5.2.6.1.1. Categorii de riscuri 
 
Riscurile se împart în următoarele categorii: 
a) Riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor): lipsa unor 

responsabilităţi precise; insuficienta organizare a resurselor umane; 
documentaţia insuficientă, neactualizată; 

b) Riscuri operaţionale: neînregistrarea în evidenţele contabile; 
arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative; lipsa unui control 
asupra operaţiilor cu risc ridicat; 

c) Riscuri financiare: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu 
risc financiar; 

d) Riscuri generate de schimbările legislative, structurale, 
manageriale etc. 

 
5.2.6.1.2. Componentele riscului 
 
Componentele riscului sunt: 
- probabilitatea de apariţie; 
- nivelul impactului, respectiv gravitatea consecinţelor şi durata 

acestora. 
 
5.2.6.2. Scopul analizei riscurilor 
 
Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public 

intern, care are drept scopuri: 
a) să identifice pericolele din unitatea auditată; 
b) să identifice dacă controalele interne sau procedurile unităţii 

auditate pot preveni, elimina sau minimaliza pericolele; 
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c) să evalueze structura/evoluţia controlului intern al unităţii auditate. 
 
5.2.6.3. Fazele analizei riscurilor 
 
Fazele analizei riscurilor sunt următoarele: 
a) analiza activităţii unităţii auditate; 
b) identificarea şi evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor 

de eroare semnificativă a activităţilor unităţii auditate, cu incidenţă asupra 
operaţiilor financiare; 

c) verificarea existenţei controalelor interne, a procedurilor de control 
intern, precum şi evaluarea acestora; 

d) evaluarea punctelor slabe, cuantificarea şi împărţirea lor pe clase 
de risc. 

Auditorii interni trebuie să integreze în procesul de identificare şi  
evaluare a riscurilor semnificative şi pe cele depistate în  cursul altor 
misiuni. 

 
5.2.6.4. Măsurarea riscurilor  
 
Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a riscului şi 

de gravitatea consecinţelor evenimentului. Pentru realizarea măsurării riscurilor 
se utilizează drept instrumente de măsurare, criteriile de apreciere. 

 
5.2.6.4.1. Măsurarea probabilităţii 
 
Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului 

sunt: 
a) aprecierea calitativă (vulnerabilitatea unităţii); 
b) aprecierea controlului intern; 
c) aprecierea cantitativă (impact financiar). 
 
Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la 

certitudine şi este exprimată pe o scară de valori care cuprinde trei nivele: 
– probabilitate mică; 
– probabilitate medie; 
– probabilitate mare. 

a) Aprecierea vulnerabilităţii unităţii auditate 
Pentru a efectua aprecierea, auditorul intern va examina toţi factorii 

cu incidenţă asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil, cum ar fi: 
– resursele umane; 
– complexitatea prelucrării operaţiilor; 
– mijloacele tehnice existente. 
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Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele: 
– vulnerabilitate redusă; 
– vulnerabilitate medie;  
– vulnerabilitate mare.  

 

b) Aprecierea controlului intern 
Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calităţii 

controlului intern al unităţii auditate, pe trei nivele: 

– control intern corespunzător; 
– control intern insuficient; 
– control intern cu lipsuri grave.  

 
 
5.2.6.4.2. Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului (nivelul 

impactului) 
 
Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale 

exprimându-se pe o scară valorică cu trei nivele: 
– impact scăzut; 
– impact moderat; 
– impact ridicat. 
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             Impact 
        scăzut            moderat         ridicat 
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5.2.6.5. Metoda – model de analiză a riscurilor 
 
Analiza riscurilor se efectuează prin parcurgerea următorilor paşi:  
a) identificarea (listarea) operaţiilor/activităţiilor auditabile, respectiv 

a obiectelor auditabile. În această fază se analizează şi se identifică 
activităţile/operaţiile precum şi interdependenţele existente între acestea, 
fixându-se perimetrul de analiză; 

b) identificarea ameninţărilor, riscurilor inerente posibile, asociate 
acestor operaţiuni/ activităţi, prin determinarea impactului financiar al acestora;  

c) stabilirea criteriilor de analiză a riscului. Se utilizează criteriile: 
aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativă şi aprecierea calitativă; 

d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea 
unei scări de valori pe trei nivele, astfel :  

d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzător 
– nivel 1; control intern insuficient – nivel 2; control intern cu lipsuri grave – 
nivel 3; 

d2) pentru aprecierea cantitativă: impact financiar slab – nivel 1; 
impact financiar  mediu – nivel 2; impact financiar important – nivel 3; 

d3) pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă – nivel 1; 
vulnerabilitate medie – nivel 2; vulnerabilitate mare – nivel 3. 

e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un 
factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. Produsul acestor doi 
factori reprezintă punctajul pentru criteriul respectiv, iar suma punctajelor 
pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea 
punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective. Punctajul total al 
riscului se obţine utilizând formulele: 

                          n 
T= ∑ Pi  x  Ni 

                                  i = 1 
Unde: 

Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu;  
Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; 
sau  

       T = N1 x N2 x….x Ni, unde 
  N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. 

 
f) clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obţinute anterior, în: 

risc mic, risc mediu, risc mare; 
g) ierarhizarea operaţiunilor/activităţilor ce urmează a fi auditate, 

respectiv elaborarea tabelului puncte tari şi puncte slabe. Tabelul punctelor tari 
şi punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei activităţi/ 
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operaţiuni/teme analizate şi permite ierarhizarea riscurilor în scopul orientării 
activităţii de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii în detaliu. Tabelul 
de mai jos reprezintă modelul pe baza căruia se stabilesc rezultatele analizei 
riscurilor, respectiv opinia şi comentariile auditorului intern. 
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5.2.7. Elaborarea tematicii în detaliu a misiunii de audit public 
intern  

 
Tematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de 

auditat selectate (obiectivele de îndeplinit) şi este semnată de şeful echipei de 
audit public intern fiind adusă la cunoştinţa principalilor responsabili ai unităţii 
auditate în cadrul şedinţei de deschidere.  

 
5.2.7.1. Programul misiunii de audit public intern 
 
Programul misiunii de audit public intern este un document intern de 

lucru al auditorilor interni, care se întocmeşte în baza tematicii detaliate. 
Cuprinde, pe fiecare obiectiv din tematica detaliată, acţiunile concrete de 
efectuat necesare atingerii obiectivului, precum şi repartizarea acestor acţiuni 
pe fiecare auditor intern. Programul misiunii de audit public intern se poate 
actualiza în funcţie de riscurile semnificative constatate la faţa locului. Orice 
modificare se aprobă cu promptitudine de către şeful echipei de audit public 
intern. 

 
Programul misiunii de audit public intern are drept scopuri: 
a) dă asigurări că au fost luate în considerare toate aspectele 

referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;  
b) asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. 
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5.2.7.2. Programul intervenţiei la faţa locului 
 

Programul intervenţiei la faţa locului se întocmeşte în baza 
programului misiunii de audit public intern şi prezintă în mod detaliat lucrările 
pe care auditorii interni urmează să le efectueze, respectiv studiile, 
cuantificările, testele, validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în 
care se realizează aceste verificări la faţa locului.   

 
 
5.2.8. Deschiderea intervenţiei la faţa locului 
 
5.2.8.1. Sedinţa de deschidere 
 
Sedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la 

unitatea auditată, cu participarea auditorilor interni şi a personalului unităţii 
auditate.  

 
Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă: 
a) prezentarea auditorilor interni;  
b) prezentarea obiectivelor  misiunii de audit public intern;  
c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor; 
d) prezentarea tematicii în detaliu; 
e) acceptarea calendarului întâlnirilor;  
f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de 

audit public intern. 
Unitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit public 

intern, în cazuri justificate (interese speciale, lipsa de timp, alte circumstanţe). 
Amânarea trebuie discutată cu şeful Direcţiei Audit Intern şi notificată de 
ministrul Administraţiei şi Internelor. 

 
5.2.8.2. Minuta sedinţei de deschidere 
 
Data şedinţei de deschidere, participanţii şi aspectele importante 

discutate se vor consemna în minuta şedinţei de deschidere. 
 
 
5.2.9. Notificarea privind realizarea intervenţiilor la faţa locului 
 
Direcţia Audit Intern, respectiv sectoarele teritoriale de audit intern din 

componenţa sa, notifică unitatea auditată despre programul verificărilor la faţa 
locului, inclusiv perioadele de desfăşurare. 
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5.3. Intervenţia la faţa locului (munca de teren) 

5.3.1. Definire şi etape  
Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor, 

analiza şi evaluarea acestora. 
Intervenţia la faţa locului cuprinde următoarele etape: 
a) cunoaşterea activităţii/sistemului/procesului supus verificării şi 

studierea procedurilor aferente; 
b) intervievarea personalului auditat; 
c) verificarea înregistrărilor contabile; 
d) analiza datelor şi informaţiilor; 
e) evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne; 
f) realizarea de testări; 
g) verificarea modului de implementare a recomandărilor menţionate 

în auditările precedente (verificarea realizării implementării recomandărilor). 
 
 
5.3.2. Tehnici şi instrumente de audit public intern 
 
5.3.2.1. Principalele tehnici de audit public intern sunt: 
5.3.2.1.1. Verificarea asigură validarea, confirmarea, acurateţea 

înregistrărilor, documentelor, declaraţiilor, concordanţa cu legile şi 
regulamentele, precum şi eficacitatea controalelor interne 

 
Tehnicile de verificare sunt: 
a) Comparaţia: identifică caracteristicile asemănătoare sau diferite 

ale informaţiei din două sau mai multe surse. Se compară operaţiunile curente 
cu operaţiuni trecute sau similare, cu politici scrise şi proceduri, cu legi sau 
regulamente sau cu alte criterii rezonabile; 

b) Examinarea: presupune urmărirea în special a detectării erorilor, 
iregularităţilor, prejudiciilor prin neaplicarea întocmai a legilor în vigoare, 
reglementărilor şi procedurilor, respectiv a pagubelor produse ca urmare a 
unor infracţiuni; 

c) Recalcularea: verificarea calculelor matematice; 
d) Confirmarea: obţinerea informaţiei din două sau mai multe surse 

independente în scopul de a valida informaţia primită; 
e) Punerea de acord: procesul de armonizare a două categorii 

diferite de înregistrări şi de a arăta matematic, cu sprijinul documentelor, 
diferenţa dintre aceste înregistrări; 

f) Garantarea: verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin 
examinarea documentelor înregistrate, de la articolul înregistrat spre 
documentele justificative; 
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g) Urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele 
justificative spre articolul înregistrat. Scopul urmăririi este de a verifica dacă 
toate tranzacţiile reale au fost înregistrate. 

h) Sondajul: constă în selecţionarea unui anumit număr de părţi 
dintr-o mulţime, aplicarea la aceasta a tehnicilor de obţinere a elementelor 
probante şi extrapolarea rezultatelor obţinute asupra eşantionului, la întreaga 
masă sau mulţime.  

Realizarea sondajului presupune respectarea următoarelor etape: 
- alegerea tipului de sondaj; 
- determinarea mărimii eşantionului; 
- selectarea eşantionului; 
- studiul eşantionului; 
- evaluarea rezultatelor; 
- concluziile sondajului. 
 
În tabelul de mai jos se prezintă modul de stabilire a mărimii 

eşantionului verificat:  
1. Pentru un ansamblu de 

elemente (populaţie totală) de: 
2. Pentru un nivel de încredere: 
95%                                     99% 

 3. La o marjă teoretică acceptabilă: 
                                  +1%                        +2%                   +1%                     +2%                                    
                                4. Talia eşantionului (numărul de sondaje de efectuat) este de : 

200 158 97 174 124 
300 215 116 244 156 
400 261 128 306 180 
500 300 137 360 197 

1000 430 158 565 245 
1500 501 167 697 267 
2000 547 172 788 280 
2500 579 175 856 288 
3000 602 177 907 293 
3500 620 180 943 298 
4000 634 180 980 301 
4500 645 181 1009 304 
5000 654 182 1032 305 
6000 670 183 1069 308 
7000 680 183 1097 311 
8000 688 184 1120 312 
9000 695 184 1136 314 

10000 700 185 1151 316 
15000 717 186 1197 318 
20000 726 186 1221 320 
25000 731 187 1236 321 
50000 742 189 1270 324 
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NOTĂ Explicarea termenilor din tabelul de mai sus: 
- populaţie = ansamblul elementelor supuse examinării (note de recepţie, facturi 

primite, fişe de magazie etc.); 
- nivel de încredere = coeficientul global al calităţii căutate pentru eşantionul unei 

populaţii. În materie contabilă nivelurile de 95% şi 99% sunt în general admise, ca 
foarte satisfăcătoare pentru obiectivele examinate; 

- marjă de eroare = numărul de erori maxim admise ale populaţiei, exprimat în 
procente; 

- talia sau mărimea eşantionului = decurge din cele trei elemente de mai sus 
(populaţie, nivel de încredere şi marjă de eroare).  

 
5.3.2.1.2. Observarea fizică reprezintă modul prin care auditorii 

interni îşi formează o părere proprie despre existenţa unor active din unitatea 
auditată 
 

5.3.2.1.3 Interviul se realizează de către auditorii interni prin 
intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. Informaţiile primite 
trebuie confirmate cu documente. În cazul în care interviul se materializează 
prin luarea de la persoanele în cauză a unor note explicative, din acestea 
trebuie să rezulte următoarele elemente: 

— gradul profesional sau militar, după caz, numele şi prenumele în 
clar, respectiv funcţia persoanei care este intervievată; 

— denumirea compartimentului din care face parte persoana 
intervievată; 

— enunţul problemei asupra căreia s-a solicitat interviul şi răspunsul 
persoanei intervievate; 

— data şi semnătura persoanei intervievate. 
În cazul în care persoana căreia i se solicită interviul refuză să îl 

acorde, auditorul intern, printr-o adresă scrisă, înregistrată la unitatea auditată, 
va solicita persoanei în cauză să îşi formuleze explicaţiile în legătură cu 
problema pusă în discuţie, stabilind totodată şi termenul în care trebuie primit 
răspunsul. Dacă nu se primesc explicaţiile solicitate, auditorul intern va aplica 
sancţiunile contravenţionale prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
Despre refuzul formulării de explicaţii se va menţiona în raportul de audit public 
intern iar copia adresei prin care au fost solicitate explicaţiile în cauză se va 
îndosaria în Dosarul permanent – Secţiunea B. 

 
5.3.2.1.4. Analiza constă în descompunerea unei unităţi/structuri în 

elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate şi măsurate distinct. 
 
5.3.2.2. Principalele instrumente de audit intern sunt:  
 
5.3.2.2.1. Chestionarul care cuprinde întrebările pe care le 

formulează auditorii interni.  
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Tipurile de chestionare sunt: 
a) chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC) – conţine întrebări 

referitoare la locul pe care îl ocupă unitatea auditată în sistemul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, organizarea internă, funcţionarea acesteia; 

b) chestionarul de control intern (CCI) – ghidează auditorii interni în 
activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor 
disfuncţii; 

c) chestionarul–listă de verificare (CLV) – este utilizat pentru 
stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu 
auditabil. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite, 
responsabilităţile, metodele şi mijloacele financiare, tehnice şi de informare, 
precum şi resursele umane existente. 

 
5.3.2.2.2. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit), 

care permite: 
— stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor 

referitoare la acestea; 
— stabilirea documentaţiei justificative complete; 
— reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii 

individuale şi invers. 
 
5.3.2.2.3. Formularele constatărilor de audit public intern, care se 

utilizează pentru prezentarea fundamentată a constatărilor auditului public 
intern: 

 
a) Fişa de identificare şi analiza problemelor (FIAP) – se întocmeşte 

pentru fiecare disfuncţionalitate (problemă) constatată. Prezintă rezumatul 
acesteia, cauzele şi consecinţele, precum şi recomandările pentru înlăturarea 
disfuncţionalităţii constatate. FIAP trebuie să fie vizată de către şeful echipei de 
audit public intern, supervizată de către şeful Direcţiei Audit Intern, înlocuitorul 
său legal, şefii de serviciu, şefii sectoarelor teritoriale de audit intern, respectiv 
auditori interni anume desemnaţi care nu participă la misiune, după caz, şi 
confirmată de reprezentanţii unităţii auditate. 

b) Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor – se 
întocmeşte în cazul în care auditorii interni constată existenţa sau posibilitatea 
producerii unor iregularităţi sau prejudicii. Se transmite înainte de elaborarea 
proiectului raportului de audit public intern, şefului Direcţiei Audit Intern, care 
va informa în termen de 3 zile de la primire ministrul administraţiei şi internelor, 
solicitând totodată în scris, conducătorului unităţii auditate sau unităţii ierarhic 
superioare acesteia, după caz, continuarea verificărilor. După finalizarea 
verificărilor unitatea în cauză va raporta în scris la Direcţia Audit Intern despre 
constatările rezultate. 
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5.3.3. Dosarele de audit public intern 
 
Dosarele de audit public intern prin informaţiile conţinute asigură 

legătura între sarcina de audit, intervenţia la faţa locului şi raportul de audit 
public intern. Dosarele stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni. 

 
Tipurile de dosare de audit public intern sunt:  
a) Dosarul permanent care cuprinde următoarele secţiuni: 
 
Secţiunea A – Raportul de audit public intern şi anexele acestuia:   
— ordinul de serviciu; 
— declaraţia de independenţă; 
— rapoarte ( intermediar, final,  sinteza recomandărilor); 
— fişele de identificare şi analiza problemelor (FIAP); 
— formularele de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI); 
— programul misiunii de audit public intern; 
— programul intervenţiei la faţa locului; 
— chestionarul de luare la cunoştinţă; 
— chestionarele de control intern; 
— chestionarele – lista de verificare; 
— tabloul de prezentare a circuitului auditului (pistele de audit); 
— punctul de vedere al unităţii auditate. 
 
Secţiunea B – Administrativă: 
— notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern; 
— minuta şedinţei de deschidere;  
— minuta reuniunii de conciliere; 
— minuta şedinţei de închidere; 
— corespondenţa cu unitatea auditată; 
— fişa de urmărire a recomandărilor; 
— modificările survenite la proiectul raportului de audit public intern; 
— note explicative. 
 
Secţiunea C – Documentaţia misiunii de audit public intern: 
— strategii interne; 
— reguli, regulamente şi legi aplicabile; 
— proceduri de lucru; 
— materiale despre unitatea auditată (îndatoriri, responsabilităţi, 

număr de personal, fişele posturilor, organigrama unităţii, natura şi locaţia 
înregistrărilor contabile); 

— informaţii financiare; 
— rapoarte de audit public intern anterioare şi externe; 
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— informaţii privind posturile cheie/fluxuri de operaţii; 
— documentaţia analizei riscului; 
— notele centralizatoare ale documentelor 

de lucru. 
 
Secţiunea D – Supervizarea şi revizuirea desfăşurării misiunii de 

audit public intern şi a rezultatelor acesteia: 
— revizuirea raportului de audit public intern; 
— răspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit 

public intern. 
 
Dosarul conţine câte o filă pe care se înscrie secţiunea A, B, C şi D. 

După fiecare filă astfel întocmită, se ataşează documentele cerute de 
secţiunea în cauză. Numerotarea se va efectua, distinct, pentru fiecare 
secţiune în parte. 

 
b) Dosarul documentelor de lucru – cuprinde copii xerox ale 

documentelor justificative, extrase din acestea, care trebuie să confirme şi 
să sprijine concluziile auditorilor interni. Dosarul conţine câte o filă pe care 
se înscrie secţiunea (E, F, G …) precum şi obiectivul de audit 
corespunzător celui din Programul misiunii de audit public intern actualizat. 
După fiecare filă astfel întocmită se vor ataşa documentele justificative 
referitoare la obiectivul respectiv. Numerotarea se va efectua distinct, 
pentru fiecare obiectiv în parte. 

 
 
5.3.4. Revizuirea 
 
Revizuirea se efectuează de către auditorii interni, înainte de 

întocmirea proiectului Raportului de audit public intern, pentru a se asigura că 
documentele de lucru sunt pregătite în mod corespunzător.  

 
 
5.3.5. Păstrarea şi arhivarea dosarelor de audit public intern  
 
Dosarele de audit public intern sunt proprietatea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi sunt confidenţiale. Ele se vor păstra până la 
îndeplinirea recomandărilor din raportul de audit public intern la sediul Direcţiei 
Audit Intern şi al sectoarelor teritoriale corespunzător zonei de responsabilitate, 
după care se arhivează în concordanţă cu reglementările legale cu caracter 
general şi intern privind arhivarea. 
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5.3.6. Şedinţa de închidere a intervenţiei la faţa locului are drept 
scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandărilor finale din 
proiectul Raportului de audit public intern şi a calendarului de 
implementare a recomandărilor, fiind urmată de întocmirea unei minute. 

 
 
 
5.4.  Raportul de audit public intern 
 
5.4.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern  
(raport intermediar) 
 
La sfârşitul fiecărei misiuni de audit public intern, auditorii interni 

elaborează un proiect de raport de audit public intern, care reflectă cadrul 
general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările.  

În elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie 
să fie respectate următoarele cerinţe: 

a) constatările trebuie să aparţină domeniului/obiectivelor misiunii de 
audit public intern şi să fie susţinute prin documente justificative 
corespunzătoare;  

b) recomandările trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi să 
determine reducerea riscurilor potenţiale; 

c) raportul trebuie să exprime opinia auditorului intern, bazată pe 
constatările efectuate; 

d) raportul trebuie să fie întocmit pe baza FIAP-urilor, precum şi a 
dovezilor rezultate din toate celelalte documente verificate în timpul misiunii de 
audit public intern. 

 
În redactarea proiectului Raportului de audit public intern, trebuie să 

fie respectate următoarele principii: 
a) constatările se vor prezenta într-o manieră pertinentă şi 

incontestabilă; 
b) se va evita utilizarea expresiilor imprecise (se pare, în general, 

uneori, evident), a stilului eliptic de exprimare şi a limbajului abstract; 
c) se va promova un limbaj cât mai uzual şi un stil de exprimare 

concret; 
d) se va evita tonul polemic, jignitor, tendenţios; 
e) constatările vor fi ierarhizate (numai cele importante vor fi 

prezentate în sinteză sau la  concluzii); 
f) se vor evidenţia aspectele pozitive şi îmbunătăţirile constatate de 

la ultima misiune de audit public intern. 
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5.4.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern 
 
Proiectul Raportului de audit public intern trebuie să cuprindă cel 

puţin următoarele elemente: 
a) domeniul/domeniile şi obiectivul/obiectivele misiunii de audit 

public intern; 
b) date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legală, 

ordinul de serviciu, echipa de auditare, unitatea auditată, durata acţiunii de 
auditare, perioada auditată); 

c) modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv, 
documentare; proceduri, metode şi tehnici utilizate; documente/materiale 
examinate; materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern); 

d) constatări efectuate;   
e) concluzii şi recomandări; 
f) documentaţia-anexă (note explicative, note de relaţii, situaţii, acte, 

documente şi orice alt material probant sau justificativ). 
 
5.4.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern 
 
Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la unitatea 

auditată, iar aceasta va trimite în maxim 15 zile de la primire punctul său de 
vedere care trebuie analizat de auditorii interni. 

 
 
5.4.4. Reuniunea de conciliere 
 
În termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere, auditorii 

interni organizează reuniunea de conciliere cu unitatea auditată, în cadrul 
căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării 
recomandărilor formulate.  

Totodată, se stabileşte un plan de acţiune şi un calendar de 
implementare a recomandărilor în cauză, fiind întocmită şi o minută privind 
desfăşurarea reuniunii de conciliere. 

 
 
5.4.5. Elaborarea Raportului de audit public intern  
 
Raportul de audit public intern trebuie să includă modificările 

discutate şi convenite în cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public 
intern va fi însoţit de o sinteză ce va cuprinde constatările cu caracter negativ 
şi recomandările auditorilor interni precum şi calendarul de implementare a 
acestor recomandări. 
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Şeful Direcţiei Audit Intern trebuie să informeze UCAAPI despre 
recomandările care nu au fost aprobate de ministrul Administraţiei şi Internelor. 
Aceste recomandări vor fi însoţite de documentaţia de susţinere. 

 
 
5.4.6. Difuzarea Raportului de audit public intern  
 
Seful Direcţiei Audit Intern sau înlocuitorul său legal, trimite sinteza 

cuprinzând constatările, recomandările, precum şi calendarul de implementare 
a acestora, respectiv Raportul de audit public intern finalizat, împreună cu 
rezultatele concilierii şi punctul de vedere al unităţii auditate, ministrului 
administraţiei şi internelor pentru analiză şi aprobare. 

După aprobarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit public 
intern finalizat, acestea devin obligatorii şi vor fi comunicate unităţii auditate 
prin transmiterea sintezei aprobate de ministrul administraţiei şi internelor. 

Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern în 
timpul verificărilor pe care le efectuează. 

 
 
 
5.5. Urmărirea recomandărilor 
 
Obiectivul acestei etape este asigurarea că recomandările 

menţionate în Raportul de audit public intern final sunt aplicate întocmai, la 
termenele stabilite, în mod eficace şi că, la nivelul conducerii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor a fost asumat şi acceptat riscul de neaplicare a 
recomandărilor care nu au fost aprobate. 

Unitatea auditată este obligată să informeze în scris, lunar, Direcţia 
Audit Intern, asupra modului de implementare a recomandărilor aprobate de 
ministrul Administraţiei şi Internelor. 

 
 
5.5.1. Responsabilitatea unităţii auditate 
 
Responsabilitatea unităţii auditate în aplicarea recomandărilor constă 

în : 
– elaborarea unui plan de acţiune, însoţit de un calendar privind 

îndeplinirea acestuia; 
– stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare; 
– punerea în practică a recomandărilor; 
– comunicarea lunară a stadiului implementării recomandărilor 

aprobate şi a progresului înregistrat; 
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– evaluarea rezultatelor obţinute. 
De asemenea, unităţii auditate îi revine întreaga răspundere pentru 

măsurile luate în vederea punerii în practică a recomandărilor aprobate din 
raportul de audit public intern final. 

 
 
5.5.2. Responsabilitatea Direcţiei Audit Intern 
 
Direcţia Audit Intern verifică şi comunică la cererea UCAAPI 

despre progresele înregistrate în implementarea recomandărilor. 
Direcţia Audit Intern va raporta ministrului Administraţiei şi Internelor, 

periodic, stadiul implementării recomandărilor aprobate sau cazurile când 
unele unităţi auditate refuză să implementeze recomandările aprobate. 

 
 
 
5.6. Supervizarea misiunii de audit public intern 
 
Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele 

misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate.  
Şeful Direcţiei Audit Intern, înlocuitorul său legal, şefii de serviciu, şefii 

sectoarelor teritoriale de audit intern, respectiv auditori interni anume 
desemnaţi care nu participă la misiune, după caz, sunt responsabili cu 
supervizarea tuturor etapelor de desfăşurare a misiunii de audit public intern, 
executând următoarele operaţiuni:  

a) oferă instrucţiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de audit 
public intern; 

b) verifică executarea corectă a programului misiunii de audit public 
intern; 

c) verifică existenţa elementelor probante şi a documentelor ce se 
întocmesc obligatoriu de către auditorii interni în timpul misiunii; 

d) verifică dacă redactarea raportului de audit public intern, atât cel 
intermediar cât şi cel final, este exactă, clară, concisă şi se efectuează la 
termenele fixate; 

e) verifică dacă redactarea sintezei cuprinzând constatările cu 
caracter negativ, recomandările şi calendarul de implementare a acestora este 
exactă, clară şi concisă. 

În situaţia în care şeful Direcţiei Audit Intern, înlocuitorul său legal, 
şefii de serviciu, respectiv şefii sectoarelor teritoriale de audit intern, după caz, 
sunt implicaţi în misiunea de audit public intern, supervizarea este asigurată de 
un auditor intern desemnat de aceştia. 
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CAPITOLUL 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA UNEI 
MISIUNI DE AUDIT PUBLIC INTERN 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

Nr. _______ din___________ 
 
 

ORDIN DE SERVICIU 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public 
intern, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor Generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul ministrului 
Finanţelor Publice nr. 38/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare,Normelor metodologice proprii aprobate pri O.M.A.I. nr. 555/2003 şi 
a planului de audit public intern pe anul 2004 se va efectua o misiune de audit 
public intern la TIPOGRAFIA M.A.I. în perioada 17.05–16.07.2004. Domeniile 
auditabile sunt următoarele: 

 
1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază 
2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale 
3. Inventarierea patrimoniului 
4. Financiar 
5. Contabilitate 
6. Producţie, 
 
iar obiectivele de audit sunt cele prezentate mai jos: 
 
1.1. Legalitatea achiziţiei de hârtie offset-sul 60 gr/mp şi hârtie de 

scris.  
2.1. Respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi 

eliberarea obiectelor de inventar şi a materialelor. 
3.1. Inventarierea anuală a patrimoniului. 
4.1. Legalitatea plăţilor sau a cheltuielilor efectuate în numerar sau 

prin virament pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de 
servicii care nu privesc activitatea de bază.  

4.2. Respectarea prevederilor privind încadrarea personalului.  
5.1. Modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de 

verificare sintetice şi analitice. 

5.2. Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice.  
5.3. Regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă. 
5.4. Analiza soldurilor conturilor. 
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5.5. Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 
patrimoniale.  

5.6. Corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele din pasiv 
potrivit situaţiilor financiare. 

6.1. Programul de producţie.  
6.2. Stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţurilor la produsul „Mapă 

cu buzunar policromie”.  
 
Menţionăm că se va efectua un audit de sistem, respectiv de 

regularitate. Echipa de audit intern este formată din următorii auditori interni: 
– IONESCU ION – coordonator 
– POPESCU MARIN 
– MARINESCU VASILE 
 
 
 

DIRECTOR 

GEORGESCU ŞTEFAN 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 

Întocmit: Ionescu Ion    Data 20.05.2004         semnătura 
Verificat: Vasilescu Mirel   Data 20.05.2004         semnătura 
Incompatibilităţi în legătură cu TIPOGRAFIA M.A.I. 
  

 
 

  Da Nu 
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care 
ar putea să vă limiteze în orice fel măsura în care puteţi să vă interesaţi, 
să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit? 

 X 

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau 
obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 

 X 

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt 
mod în activitatea unităţii ce va fi auditată? 

 X 

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate 
integral sau parţial de Uniunea Europeană? 

 X 

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale 
unităţii ce urmează a fi auditată? 

 X 

Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu 
conducătorul unităţii ce va fi auditată sau cu membrii organului de 
conducere colectivă?   

 X 

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare 
sau primirea de  redevenţe de la vreun grup anume,  organizaţie sau nivel 
guvernamental? 

 X 

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată 
pentru unitatea ce va fi auditată? 

 X 

Aţi ţinut anterior contabilitatea la unitatea ce va fi auditată?  X 
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond  financiar indirect la unitatea ce 
va fi auditată? 

 X 

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, 
externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. 
de a lucra şi a face rapoarte de audit imparţiale, notificaţi de urgenţă şeful 
Direcţiei Audit Intern? 

X  

 
DIRECTOR, 

 
Geogescu Ştefan 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 

Întocmit: Popescu Marin   Data 20.05.2004           semnătura 
Verificat: Vasilescu Mirel    Data 20.05.2004           semnătura 
Incompatibilităţi în legătură cu TIPOGRAFIA M.A.I. 
  
  Da Nu 
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care 
ar putea să vă limiteze în orice fel măsura în care puteţi să vă interesaţi, 
să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de  audit? 

 X 

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau 
obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 

 X 

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un 
alt mod în activitatea unităţii ce va fi auditată? 

 X 

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate 
integral sau parţial de Uniunea Europeană? 

 X 

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale 
unităţii ce urmează a fi auditată? 

 X 

Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu 
conducătorul unităţii ce va fi auditată sau cu membrii organului de 
conducere colectivă?   

 X 

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare 
sau primirea de  redevenţe de la vreun grup anume,  organizaţie sau 
nivel guvernamental? 

 X 

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată 
pentru unitatea ce va fi auditată? 

 X 

Aţi ţinut anterior contabilitatea la unitatea ce va fi auditată?  X 
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond  financiar indirect la unitatea 
ce va fi auditată? 

 X 

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, 
externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. 
de a lucra şi a face rapoarte de audit imparţiale, notificaţi de urgenţă şeful 
Direcţiei Audit Intern? 

X  

 
DIRECTOR, 

 
Geogescu Ştefan  
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 
 

Întocmit: Marinescu Vasile    Data 20.05.2004           semnătura  
Verificat: Vasilescu Mirel    Data 20.05.2004           semnătura  
Incompatibilităţi în legătură cu TIPOGRAFIA M.A.I. 
  
  Da Nu 
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care 
ar putea să vă limiteze în orice fel măsura în care puteţi să vă interesaţi, 
să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de  audit? 

 X 

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau 
obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 

 X 

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un 
alt mod în activitatea unităţii ce va fi auditată? 

 X 

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate 
integral sau parţial de Uniunea Europeană? 

 X 

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale 
unităţii ce urmează a fi auditată? 

 X 

Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu 
conducătorul unităţii ce va fi auditată sau cu membrii organului de 
conducere colectivă?   

 X 

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare 
sau primirea de  redevenţe de la vreun grup anume,  organizaţie sau 
nivel guvernamental? 

 X 

Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată 
pentru unitatea ce va fi auditată? 

 X 

Aţi ţinut anterior contabilitatea la unitatea ce va fi auditată?  X 
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond  financiar indirect la unitatea 
ce va fi auditată? 

 X 

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, 
externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. 
de a lucra şi a face rapoarte de audit imparţiale, notificaţi de urgenţă şeful 
Direcţiei Audit Intern? 

X  

 
DIRECTOR, 

 
Geogescu Ştefan 
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MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
Nr. ________ din__________ 
 
C ă t r e, 

TIPOGRAFIA MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 

Domnului director Popa Ion 
 

În conformitate cu Planul de audit public intern pe anul 2004, 
urmează ca în perioada 17.05.–16.07.2004 să efectuăm o misiune de audit 
public intern la unitatea dumneavoastră.  

Auditul va examina responsabilităţile asumate de către TIPOGRAFIA 
M.A.I. şi va determina dacă aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile într-un mod 
eficient şi efectiv. 

Până la data de 20.05.2004 vă vom contacta pentru a stabili de 
comun acord şedinţa de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte 
ale misiunii de audit, cuprinzând: 

– prezentarea auditorilor interni; 
– prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public 

intern; 
– programul intervenţiei la faţa locului; 
– domeniile misiunii de audit public intern; 
– alte aspecte privind buna desfăşurare a misiunii de audit public 

intern. 
Pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a misiunii de audit public 

intern, vă rugăm să ne pregătiţi următoarea documentaţie: 
 
1. Referitor la „Structura organizatorică a unităţii şi atribuţiile 

personalului”. 
• Statul de organizare al unităţii. 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii. 
• Fişele posturilor. 
• Graficul de circulaţie a documentelor. 
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2. Referitor la „Achiziţiile de produse şi de servicii pentru 
activitatea de bază aferente anului 2004” 

• Documentele justificative privind principiile şi procedurile urmate 
de unitate până la atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

• Contractele de furnizare, respectiv de servicii încheiate de unitate. 
• Documentele în baza cărora au fost acordate avansuri şi modul 

de justificare a acestora. 
• N.R.C.D.-urile aferente produselor primite de către unitate precum 

şi graficul de livrare a produselor în cauză sau cel de execuţie a serviciilor 
contractate. 

• Facturile emise de furnizori, aferente produselor primite de către 
unitate respectiv a serviciilor prestate unităţii. 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli şi fişele de operaţiuni bugetare. 
• Corespondenţa efectuată cu furnizorii de produse respectiv cu cei 

de servicii. 
• Registrul jurnal şi fişele de cont sintetice şi analitice. 
 
 
3. Referitor la „Depozitarea şi eliberarea bunurilor materiale din 

gestiunile unităţii aferente anului 2004” 
• Contractele privind constituirea garanţiilor de către gestionari 

însoţite de eventualele acte adiţionale. 
• Fişele conturilor, 119.01.11 „Garanţii materiale reţinute 

gestionarilor" şi 231.06 „Creditori din garanţii depuse de gestionari“. 
• Extrasul de cont şi documentele justificative privind sumele 

constituite ca garanţii. 
• Dispoziţia şefului unităţii privind numirea comisiilor de recepţie. 
• Listele cuprinzând persoanele care au dreptul să dispună 

eliberarea bunurilor materiale de la locurile de depozitare şi specimenele de 
semnătură ale acestora. 

• Documentele justificative privind verificarea metrologică a 
aparatelor de măsură şi control existente în depozite. 

• Documentele justificative aferente bunurilor materiale aflate în 
custodie, primite sau trimise spre prelucrare, refuzate la recepţie sau 
nerecepţionate. 

• Planul de producţie, comenzi, bonuri de consum, fişe de magazie 
şi fişe de cont analitic pentru valori materiale aferente produselor finite. 

• Dispoziţia şefului unităţii privind desfăşurarea activităţii de 
predare-primire a gestiunilor. 

• Procesele-verbale de predare-primire a gestiunilor în cauză. 
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4. Referitor la „Inventarierea patrimoniului unităţii aferentă anului 
2004” 

• Dispoziţia şefului unităţii privind declanşarea activităţii de 
inventariere a patrimoniului. 

• Procesul-verbal de instruire a comisiilor de inventariere. 
• Procesele-verbale de inventariere însoţite de documentele 

corespunzătoare. 
• Fişe de magazie şi fişe de cont analitic pentru valori materiale. 
• Registrul inventar. 
 
5. Referitor la „Activitatea financiară” 
• Documentele justificative privind plăţile şi cheltuielile efectuate în 

numerar sau prin virament pentru procurări de bunuri, executăţi de lucrări sau 
prestări de servicii care nu privesc activitatea de bază, aferente anului 2004. 

• Documentele justificative a salariilor privind achitarea drepturilor 
salariale în luna aprilie 2004. 

• Statele de plată aferente lunii aprilie 2004. 
 
6. Referitor la „Activitatea contabilă” 
• Balanţa de verificare sintetică şi analitică la luna martie 2004. 
• Fişele de cont sintetice şi analitice aferente conturilor înscrise în 

balanţa de verificare la luna martie 2004. 
• Situaţia financiară la 31.03.2004. 
• Notele contabile de regularizare aferente anului 2004. 
 
7. Referitor la „Activitatea de producţie” 
• Fişe tehnologice. 
• Norme de consum de materiale şi norme de timp. 
• Calculaţii de preţ. 
 
Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune, vă rog să-l 

contactaţi pe domnul Ionescu Ion la telefon nr. 2222222. 
 
Cu stimă,  

 

DIRECTOR 
 

GEORGESCU ŞTEFAN 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
 
NR. 
CRT. ENUNŢUL ÎNTREBĂRII RĂSPUNS 

0. 1. 2. 
1. Care este actul de înfiinţare al unităţii?  
2. Unde se află situată unitatea?  
3. Care este obiectul de activitate al unităţii?  
4. Obiectul de activitte este bine conturat în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare? 
 

5. Care este calitatea unităţii în procesul execuţiei bugetare?  
6. Care sunt sursele de finanţare necesare desfăşurării activităţii unităţii?  

 
 
 

7. Care este volumul creditelor repartizate pentru exerciţiul financiar 2003, din 
care: 

- pentru achiziţie de hârtie offset- sul 60 gr/mp 
- pentru achiziţii hârtie scris:- 61x86/70gr/mp 
                                                 - 70x100/70gr/mp 
- pentru achiziţii de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii 

care nu privesc activitatea de bază: 
  - pentru drepturi de personal 

 

8. Care este valoarea producţiei pentru trim.I 2004? 
-  planificat 
- realizat   

 

9. Cine asigură asistenţa juridică a unităţii?  
10. Care este structura organizatorică a unităţii (conform statului de organizare)?  
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11. Care este gradul de ocupare a posturilor, pe funcţii?  
12. Există organigrama unităţii şi graficul de relaţii?  
13. Care sunt compartimentele funcţionale din unitate?  
14. Care sunt principalele activităţi ce se desfăşoară în fiecare compartiment din 

unitate? 
 

 
15. Care este forma de organizare a contabilităţii şi care sunt registrele contabile 

utilizate în această formă? 
16. Cum sunt organizate gestiunile?  
17. Care sunt gestiunile, gestionarii şi volumul gestiunilor (valoarea contabilă a 

acestora conform situaţiei financiare întocmite la 31.03.2004)? 
- soldurile conturilor de materiale pe gestiuni 
               (ct. 600) - materiale 
               (ct. 602) - obiecte de inventar în depozit 
               (ct. 620) - produse finite 
(distinct gestiunile de materii prime şi materiale destinate realizării 
producţiei faţă de cele de produse finite) 
 

 

18. Cine asigură evidenţa contabilă (cantitativ-valorică) pentru fiecare gestiune de 
bunuri materiale. 

 

19. Care este volumul mişcărilor de bunuri în gestiunile unităţii în trim.I 2003 
respectiv: 

- volumul intrărilor (rulajul debitor al conturilor de materiale) 
            ct.600 
            ct.602 
            ct.620 
- volumul ieşirilor (rulajul creditor al conturilor de materiale) 
            ct.600 
            ct.602 
            ct.620 

 

20. Gestionarii cunosc care sunt persoanele care au dreptul de a dispune primirea 
şi eliberarea de bunuri în şi din gestiuni (există un tabel cu specimene de 
semnături pentru aceste persoane la nivelul gestionarilor)? 
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21. 
 
Care este planul de conturi utilizat de unitate ? 

 

22. Există la nivelul unităţii un document de organizare a controlului periodic 
pentru anul 2004? 

 

23. În dispoziţia zilnică a şefului unităţii sunt nominalizate persoanele cu atribuţii 
de control ierarhic? 

 

24. În fişele posturilor pentru persoanele cu funcţii de conducere există atribuţii pe 
linia controlului ierarhic conform art.60 din I.M.I. 222/1992? 

 

25. La nivelul unităţii există un registru pentru evidenţa controalelor ierarhice 
conform art. 62 din I.M.I. 222/1992? 

 

26. În registrul de evidenţă a controalelor ierarhice sunt consemnate rezultatele 
controalelor, inclusiv rezoluţia directorului cu precizarea măsurilor ce se 
impun? 
 

 

27. Cum se implică persoanele de conducere în procesul executiv al 
compartimentelor pe care le coordonează? Care sunt relaţiile – pe verticală – 
între comandă şi execuţie? 

 
 

28. Salariaţii sunt competenţi? Cum şi-au dovedit competenţa? 
 a) au fost verificaţi înainte de angajare? 

 
 

  b) au fost verificaţi după angajare?  
  c) nu au fost verificaţi niciodată asupra competenţei?  

29. Există semnale (indicii) de proastă colaborare între compartimentele unităţii? 
Dacă da, care sunt acestea şi care sunt cauzele care le-au generat? 

 

30. Există semnale (indicii) de stări tensionale (conflictuale) între membrii 
aceloraşi compartimente? 

 

31. Care este dispoziţia zilnică emisă de şeful unităţii pentru organizarea 
controlului financiar preventiv propriu?  

 

32. Dispoziţia în cauză cuprinde toate elementele prevăzute în anexa nr. 2 la 
I.M.I. nr. 1275/2000? 

 

33. Încadrarea contabilului şef s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 15 din 
I.M.I. 1275/2002? 
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34. Există sigiliu personal al persoanelor împuternicite cu 

executarea controlului financiar preventiv propriu 
conform modelului din anexa nr. 4 la I.M.I. nr. 
1275/2000? 

 

35. Există ştampila de certificare a operaţiunilor prevăzute 
a se prezenta la viza de control financiar preventiv 
propriu de către conducătorii compartimen-telor de 
specialitate, conform anexei nr. 6 la I.M.I. 1275/2000? 

 

36. Există registrul de evidenţă a proiectelor de operaţiuni 
prevăzute a se prezenta la viza de control financiar 
preventiv propriu conform pct. 4.3 şi anexei nr. 3 la 
Normele Metodologice aprobate prin OMF nr. 
123/2001? 

 

37. Sunt cazuri de refuzuri la viza de control financiar 
preventiv propriu în sensul prevederilor art.17 din I.M.I. 
nr. 1275/2000 şi ale pct. 5 din Normele Metodologice  
aprobate prin OMF nr. 123/2001? 

 

38. Declanşarea operaţiunii de inventariere periodică pe 
anul 2002 s-a făcut cu respectarea pct.134 din 
Normele Generale privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii în M.I. nr. 181.460/1997? 

 

39. Există proces-verbal de instruire a comisiilor de 
inventariere? 

 

40. Există proces-verbal de inventariere întocmit de fiecare 
comisie în parte? 

 

41. Care este valoarea patrimoniului unităţii conform 
datelor cuprinse în registrul inventar la 31.12.2003? 

 

 
ÎNTOCMIT: Popescu Marin   Data  04.05.2004       Semnătura……………….. 
APROBAT: Vasilescu Mirel   Data  04.05.2004       Semnătura şi ştampila personală…………. 
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ANALIZA RISCURILOR 

 
I. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile (domeniu auditabil) 
 

1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază. 
2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale. 
3. Inventarierea patrimoniului. 
4. Financiar. 
5. Contabilitate. 
6. Producţie. 

 
 
II. Stabilirea obiectivelor, precum şi a  operaţiunilor/activităţilor 
aferente fiecărui domeniu auditabil 
 

A) Obiective de audit 
 

1. Legalitatea achiziţiei de hârtie offset -sul 60 gr. /mp şi hârtie de 
scris. 

2. Respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi eliberarea 
obiectelor de inventar şi a materialelor. 

3. Inventarierea anuală a patrimoniului.  
4. Legalitatea plăţilor sau a cheltuielilor efectuate, în numerar sau prin 

virament, pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii care nu privesc activitatea de bază. 

5. Respectarea prevederilor legale privind încadrarea personalului. 
6. Modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de verificare 

sintetice şi analitice. 
7. Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice. 
8. Regularizările efectuate în evidenţa financiar- contabilă. 
9. Analiza soldurilor conturilor. 
10. Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale. 
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11. Corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele din pasiv 
potrivit situaţiei financiare. 

12. Programul de producţie. 
13. Stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţului la produsul ”Mapă cu 

buzunar policromie”. 

 
B) Activităţi de auditat 
 

1. Achiziţia de hârtie offset-sul 60 gr/mp şi hârtie de scris efectuată în 
perioada 01.01–31.05.2004. 

2. Angajarea gestionarilor, la data auditării.3. Constituirea şi reţinerea 
garanţiei pentru funcţiile de gestionari, la data auditării. 

4. Primirea (recepţia), obiectelor de inventar şi a materialelor 
efectuată în luna martie 2004. 

5. Eliberarea obiectelor de inventar, respectiv a materialelor în luna 
martie 2004. 

6. Pregătirea inventarierii patrimoniului aferentă anului 2003. 
7. Realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului aferentă anului 

2003. 
8. Valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului aferentă anului 

2003. 
9. Plăţile şi cheltuielile efectuate în luna martie 2004. 
10. Încadrarea potrivit clasificaţiei bugetare a plăţilor şi a cheltuielilor 

efectuate în luna martie 2004. 
11. Documentele justificative folosite la plata procurării de bunuri în 

luna martie 2004. 
12. Documentele justificative folosite la plata lucrărilor de investiţii 

executate în luna martie 2004. 
13. Documentele justificative folosite la plata prestărilor de servicii în 

luna martie 2004. 
14. Concordanţa statului de organizare cu statele de plată a salariilor 

pe luna martie 2004. 
15. Încadrarea personalului conform condiţiilor de studii şi vechime 

prevăzute pentru posturile respective efectuată în perioada 
09.07.2003 – 31.05.2004.   

16. Funcţionarea conturilor de activ înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită în luna martie 2004. 

17. Funcţionarea conturilor de pasiv înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită în luna martie 2004. 

18. Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice în anul 2004. 
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19. Rulajele debitoare şi creditoare cu accent pe influenţa 
eventualelor regularizări (stornări în roşu sau în negru) efectuate 
în luna martie 2004. 

20. Componenţa soldurilor conturilor la luna martie 2004. 
21. Natura soldurilor conturilor la luna martie 2004. 
22. Valoarea aritmetică a soldurilor conturilor la luna martie 2004. 
23. Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale în luna martie 2004. 
24. Întocmirea situaţiei financiare la 31.03.2004. 
25. Întocmirea programului de producţie aferent perioadei 01.01–

31.03.2004. 
26. Obţinerea aprobărilor legale pentru programul de producţie 

aferent perioadei 01.01-31.03.2004. 
27. Realizarea programului de producţie aferent perioadei 01.01–

31.03.2004. 
28. Stabilirea preţurilui în funcţie de normele de timp, normele de 

consum materiale, etc, la produsul „Mapă cu buzunar policromie”, 
în perioada 01.01-31.03.2004. 

29. Obţinerea aprobărilor legale pentru preţul stabilit, la produsul 
„Mapă cu buzunar policromie”, în perioada 01.01-31.03.2004. 

30. Actualizarea calculaţiilor de preţ în situaţia în care s-au modificat 
elementele care au stat la baza stabilirii preţurilor pentru produsul 
„Mapă cu buzunar policromie”, în perioada 01.01–31.03.2004. 

 
III. Identificarea riscurilor asociate activităţilor de audit 

 
1. Achiziţia de hârtie offset-sul 60 gr./mp şi hârtie de scris efectuată în 

perioada 01.01-31.03.2004, să fie realizată fără respectarea 
prevederilor legale incidente.  

2. Gestionarii să fie angajaţi fără respectarea condiţiilor legale. 

3. Gestionarii să nu aibă constituite garanţiile, iar reţinerile să nu se 
facă ritmic. 

4. Primirea (recepţia) obiectelor de inventar şi a materialelor efectuată 
în luna martie 2004, să se facă fără respectarea prevederilor legale.   

5. Eliberarea obiectelor de inventar şi a materialelor din gestiune 
efectuată în luna martie 2004, să fie făcută fără respectarea 
prevederilor legale. 
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6. Pregătirea inventarierii patrimoniului aferentă anului 2003, să se 
efectueze fără respectarea prevederilor legale incidente. 

7. Realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului în anul 2003 să nu 
respecte  prevederile legale. 

8. Rezultatele inventarierii patrimoniului aferente anului 2003 să fie 
valorificate în dezacord cu prevederile legale. 

9. Să nu existe documentele care să justifice necesitate şi 
oportunitatea plăţilor sau a cheltuielilor efectuate în luna martie 
2004. 

10. Plăţile şi cheltuielile efectuate în luna martie 2004să nu fie 
încadrate în mod corect potrivit clasificaţiei bugetare. 

11. Procurarea de bunuri materiale în luna martie 2004 să fie 
realizată fără documente justificative legal întocmite. 

12. Executarea lucrărilor de investiţii în luna martie 2004 să se 
realizeze fără documente justificative legal întocmite.   

13. Prestările de servicii în luna martie 2004 să fie realizate fără 
documente justificative legal  întocmite. 

14. Prevederile statelor de plată a salariilor aferente lunii martie 2004 
să nu fie în acord cu prevederile statului de organizare.  

15. Personalul să fie încadrat pe posturi în perioada 09.07.2003-
31.03.2004 fără respectarea condiţiilor de studii şi vechime. 

16. Conturile de activ înscrise în balanţa de verificare sintetică şi 
analitică întocmită la luna martie 2004 să funcţioneze în dezacord 
cu prevederile planului de conturi. 

17. Conturile de pasiv înscrise în balanţa de verificare sintetică şi 
analitică întocmită la luna martie 2004 să funcţioneze în dezacord 
cu prevederile planului de conturi. 

18. Conturile sintetice să fie desfăşurate în anul 2004, pe conturi 
analitice în dezacord cu funcţiunea conturilor şi natura activităţilor 
desfăşurate. 

19. Regularizările efectuate în evidenţa contabilă să nu aibă o 
justificare legală. 

20. Componenţa soldurilor în luna martie 2004să nu fie în acord cu 
funcţiunea şi necesarul de informaţii impus. 
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21. Natura soldurilor conturilor la luna martie 2004 să nu fie în acord 
cu funcţiunea acestora stabilită potrivit planului de conturi aprobat. 

22. Soldurile conturilor în luna martie 2004 să conţină erori aritmetice. 

23. Formulele contabile utilizate în luna martie 2004 să nu fie în acord 
cu prevederile planului de conturi pentru instituţiile de stat şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

24. Între conturile din activul bilanţului şi cele din pasivul acestuia 
potrivit situaţiei financiare încheiate la 31.03.2004, să nu existe 
corespondenţele legale. 

25. Să nu existe programul de producţie aferent perioadei 01.01–
31.03.2004. 

26. Programul de producţie aferent perioadei 01.01–31.03.2004.să fie 
întocmit fără respectarea prevederilor legale. 

27. Programul de producţie aferent perioadei 01.01–31.03.2004 să nu 
parcurgă etapele legale de aprobare. 

28. Programul de producţie aferent perioadei 01.01–31.03.2004 să nu 
fie realizat. 

29. Stabilirea eronată a preţului în perioada 01.01–31.03.2004, la 
produsul „Mapă cu buzunar policromie”. 

30. Preţul stabilit în perioada 01.01–31.03.2004, pentru produsul 
„Mapă cu buzunar policromie” să nu fie aprobat. 

31. Preţul iniţial aferent perioadei 01.01–31.03.2004, stabilit pentru 
produsul „Mapă cu buzunar policromie”să nu fie actualizat. 

 
IV. Criteriile de analiză a riscurilor 
– aprecierea controlului intern (C.I); 
–aprecierea cantitativă, respectiv impactul financiar (I.F); 
–aprecierea calitativă, respectiv vulnerabilitatea (V); 

 
V. Ponderea fiecărui criteriu de analiză a riscurilor 
Controlul intern     50%; 
Impactul financiar 40%; 
Vulnerabilitatea     20%. 
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VI. Nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu de analiză, 
stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T) şi clasarea 
riscurilor 
Clasarea riscurilor se va realiza având în vedere următoarele intervale: 

 Scăzut [1; 1,9]; 
 Mediu (1,9; 2,3]; 
 Mare   (2, 3; 3,3]. 

 

Domeniul 
auditabil Obiectul de audit Activitatea de auditat C

.I I.F
 

V.
 

T.
 

C
la

sa
re

a 
ris

cu
lu

i 

Achiziţii 
publice de 
produse 
pentru 

activitatea de 
bază 

Legalitatea achiziţiei 
publice de hârtie 
offset-sul 60 gr/mp 
şi hârtie de scris 

Achiziţia de hârtie offset-sul 
60gr/mp şi hârtie de scris 1 3 1 1,9 Scăzut 

Angajarea gestionarilor la 
data auditării 1 3 3 2,3 Mediu 

Constituirea şi reţinerea 
garanţiei pentru funcţiile de 
gestionari la data auditării 

1 2 3 1,9 Scăzut 

Primirea (recepţia), 
obiectelor de inventar şi a 
materialelor efectuată în 
luna martie 2004 

1 3 2 2,1 Mediu 

Primirea şi 
eliberarea 
bunurilor 
materiale 

Respectarea 
dispoziţiilor legale 

referitoare la 
primirea şi 

eliberarea obiectelor 
de inventar şi a 

materialelor 

Eliberarea obiectelor de 
inventar respectiv a 
materialelor din gestiune 
efectuate în luna martie 
2004 

1 3 2 2,1 Mediu 

Pregătirea inventarierii 
patrimoniului aferentă 
anului 2003 

1 3 2 2,1 Mediu Inventarierea 
patrimoniului 

Inventarierea anuală 
a patrimoniului 

Realizarea efectivă a 
inventarierii patrimoniului în 
anul 2003 

1 3 2 2,1 Mediu 
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Valorificarea rezultatelor 
inventarierii patrimoniului 
aferentă anului 2003 

1 3 2 2,1 Mediu 

Plăţile şi cheltuielile 
efectuate în luna martie 
2004 

1 2 2 1,7 Scăzut 

Încadrarea potrivit 
clasificaţiei bugetare a 
plăţilor şi a cheltuielilor 
efectuate în luna martie 
2004 

1 1 1 1 Scăzut 

Documentele justificative 
folosite la plata procurărilor 
de bunuri în luna martie 
2004 

1 2 2 1,7 Scăzut 

Documentele justificative 
folosite la plata lucrărilor 
executate în luna martie 
2004 

1 1 1 1 Scăzut 

Legalitatea plăţilor şi 
a cheltuielilor 
efectuate, în 
numerar sau prin 
virament, pentru 
procurări de bunuri, 
executări de lucrări 
sau prestări de 
servicii care nu 
privesc activitatea 
de bază aferente 
lunii martie 2003 

Documentele justificative 
folosite la plata prestărilor 
de servicii în luna martie 
2004 

1 2 1 1,5 Scăzut 

Concordanţa statului de 
organizare cu statele de 
plată a salariilor pe luna 
martie 2004 

1 2 1 1,5 Scăzut 

Financiar 

 

Respectarea 
prevederilor legale 
privind încadrarea 
personalului 

Încadrarea personalului 
conform condiţiilor de studii 
şi vechime prevăzute 
pentru posturile respective, 
efectuate în perioada 
09.07.2003–31.03.2004 

1 2 3 1,9 Scăzut 

Funcţionarea conturilor de 
activ înscrise în balanţa de 
verificare sintetică şi 
analitică întocmită în luna 
martie 2004 

1 3 1 1,9 Scăzut Modul de 
funcţionare a 
conturilor înscrise în 
balanţele de 
verificare sintetice şi 
analitice 

Funcţionarea conturilor de 
pasiv înscrise în balanţa de 
verificare sintetică şi 
analitică întocmită în luna 
martie 2004 

1 3 1 1,9 Scăzut 
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Desfăşurarea 
conturilor sintetice 
pe conturi analitice 

Desfăşurarea conturilor 
sintetice pe conturi analitice 
în anul 2004 

1 1 1 1 Scăzut 

Regularizările 
efectuate în 
evidenţa financiar- 
contabilă 

Rulajele debitoare şi 
creditoare cu accent pe 
influenţa eventualelor 
regularizări (stornări în 
negru sau în roşu) 
efectuate în evidenţa 
financiar – contabilă în luna 
martie 2004 

1 3 3 2,3 Mediu 

Componenţa soldurilor 
conturilor în luna martie 
2004 

1 2 1 1,5 Scăzut 

Natura soldurilor conturilor 
în luna martie 2004 1 3 3 2,3 Mediu Analiza soldurilor 

conturilor 

Valoarea aritmetică a 
soldurilor conturilor în luna 
martie 2004 

1 1 1 1 Scăzut 

Formulele contabile 
utilizate la 
înregistrarea 
operaţiunilor 
patrimoniale 

Formulele contabile utilizate 
la înregistrarea 
operaţiunilor patrimoniale în 
luna martie 2004 

1 3 2 2,1 Mediu 

Corespondenţa 
conturilor din activul 
bilanţului cu cele din 
pasiv potrivit 
situaţiei financiare 

Întocmirea situaţiei 
financiare la 31.03.2004 1 3 2 2,1 Mediu 

Întocmirea programului de 
producţie aferent perioadei 
01.01–31.03.2004 

1 3 2 2,1 Mediu 

Obţinerea aprobărilor legale 
pentru programul de 
producţie aferent 01.01–
31.03.2004 

1 1 1 1 Scăzut Programul de 
producţie. 

Realizarea programului de 
producţie aferent perioadei 
01.01–31.03.2004 

1 3 2 2,1 Mediu 
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Stabilirea preţului utilizat în 
funcţie de normele de timp, 
normele de consum 
materiale etc. la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” în perioada 
01.01-31.03.2004 

1 2 1 1,5 Scăzut 

Obţinerea aprobărilor legale 
pentru preţul stabilit 1 1 1 1 Scăzut 

Stabilirea, 
aprobarea şi 
actualizarea 
preţurilor la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2003 

Actualizarea calculaţiilor de 
preţ în situaţia în care s-au 
modificat elementele care 
au stat la baza stabilirii lor 
la produsul „Mapă cu 
buzunar policromie” în 
perioada 01.01-31.03.2004 

1 3 1 1,9 Scăzut 

 

Notă 
Nivelul riscurilor a fost evaluat pe baza ghidului de evaluare prezentat mai jos 

Nivele de risc 1 2 3 
Criterii de 

analiză    

Controlul intern 

Conducerea şi/sau 
personalul demonstrează 
o atitudine cooperantă, 
existând preocuparea de 
a anticipa şi înlătura 
problemele; auditurile 
anterioare sau studiile 
preliminare nu au 
descoperit nici un fel de 
probleme; analiza arată 
că sunt în funcţiune 
tehnici de control intern 
adecvate şi suficiente; 
procedurile sunt bine 
susţinute de documente 

Conducerea şi/sau 
personalul 
demonstrează o 
atitudine cooperantă 
cu privire la 
conformitate, 
păstrarea dosarelor, şi 
reviziilor externe; 
auditările anterioare 
sau studiile 
preliminare au 
descoperit anumite 
probleme, dar 
comanda a luat măsuri 
de remediere şi 
răspuns satisfăcător la 
recomandările 
auditului; 
analiza arată că sunt în 

Conducerea şi/sau 
personalul 
demonstrează o 
atitudine 
necooperantă şi 
nepăsătoare cu 
privire la 
conformitate, 
păstrarea dosarelor, 
sau reviziile externe; 
auditurile anterioare 
sau studiile 
preliminare au 
descoperit probleme 
deosebite; analiza 
dezvăluie că nu sunt 
în funcţiune tehnici 
de control intern 
adecvate şi 
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funcţiune tehnici de 
control intern 
adecvate şi suficiente 

suficiente; 
procedurile de 
control intern lipsesc 
sau sunt puţin 
utilizate 

Impactul 
financiar 

Pierderile pe care 
unitatea  le poate 
suporta în eventualitatea 
producerii riscului 
asociat activităţii de 
auditat sunt minime 

Pierderile pe care 
unitatea le poate 
suporta în 
eventualitatea 
producerii riscului 
asociat activităţii de 
auditat sunt situate la 
un nivel mediu 

Pierderile pe care 
unitatea le poate 
suporta în 
eventualitatea 
producerii riscului 
asociat activităţii de 
auditat sunt maxime 

Vulnerabilitatea 

Resursele umane sunt 
adecvate activităţii de 
auditat; operaţiunile sunt 
simple, puţin numeroase 
şi similare; mijloacele 
tehnice existente sunt în 
acord cu activităţile 
auditate 

Resursele umane au 
un grad mediu de 
adecvare în raport cu 
activităţile de auditat; 
operaţiunile sunt 
complexe, mai puţin 
numeroase şi cu 
variaţii ocazionale; 
mijloacele tehnice 
existente sunt 
suficiente în raport cu 
activităţile auditate 

Resursele umane nu 
sunt adecvate în 
raport cu activităţile 
de auditat; 
operaţiunile sunt 
complexe, cu variaţii 
repetate; mijloacele 
tehnice existente sunt 
insuficiente în raport 
cu activităţile 
auditate 

 
 

VII. Stabilirea gradului de încredere 
Gradul de încredere se evaluează potrivit următorului ghid: 

– nivelele de încredere sunt: mare (1); mediu (2); scăzut (3); 
– determinăm gradul de încredere asociat competenţei (verificării) 

salariaţilor: 
 
Grad de 

încredere Descriere 

Mare (1) Salariaţii sunt competenţi şi au fost verificaţi înainte de angajare  

Mediu (2) Salariaţii sunt verificaţi imediat după angajare 

Scăzut (3) Salariaţii nu au fost verificaţi niciodată asupra competenţei 
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– determinăm gradul de încredere asociat implicării managerilor: 
 

Grad de 
încredere Descriere 

Mare (1) Managerii sunt implicaţi în mod activ în domeniul auditabil 
Mediu (2) Managerii se preocupă de domeniul auditabil, dar nu există dovezi în 

acest sens 
Scăzut (3) Nu există nici un fel de preocupare pentru domeniul auditabil din partea 

managerului 
 

– pentru a determina gradul de încredere combinăm cei doi factori, 
având în vedere următoarele intervale: 

 Scăzut [6; 9]; 
 Mediu [3; 6] 
 Mare   [1, 3]. 

 
Implicarea managerilor Competenţa 

salariaţilor Mare (1) Mediu (2) Scăzut (3) 
Mare (1) Mare(1) Mare(2) Mediu(3) 
Mediu (2) Mare(2) Mediu(4) Scăzut(6) 
Scăzut (3) Mediu(3) Scăzut(6) Scăzut(9) 
 

În cazul nostru avem următorul grad de încredere potrivit datelor 
cuprinse în chestionarul de luare la cunoştinţă: 
 

Domeniu 
auditabil 

Competenţa 
salariaţilor 

Implicarea 
managerilor 

Gradul de 
încredere 

Achiziţii publice de 
produse pentru 
activitatea de bază 

Mare (1) Mare (1) Mare (1) 

Primirea şi 
eliberarea 
bunurilor materiale 

Mare(1) Mare(1) Mare (1) 

Inventarierea 
patrimoniului Mare (1) Mare (1) Mare (1) 

Financiar Mare (1) Mare (1) Mare (1) 
Contabilitate Mare (1) Mare (1) Mare (1) 
Producţie Mare (1) Mare (1) Mare (1) 
 

10. Elaborarea tabelului „Puncte tari şi puncte slabe” (anexa nr. 2) 
 



 126 

 

 
TABELUL „PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE” 
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ED
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N
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C
O

M
EN

TA
R

IU
 

A
ch

iz
iţi

i p
ub

lic
e 

de
 

pr
od

us
e 

pe
nt

ru
 

ac
tiv

ita
te

a 
de

 b
az
ă 

Legalitatea 
achiziţiei publice de 
hârtie offset-sul 60 
gr/mp şi hârtie de 
scris aferentă 
anului 2003 

Achiziţia de hârtie 
offset-sul 60gr/mp 
şi hârtie de scris 
aferentă anului 
2003 

Achiziţia de hârtie 
offset-sul 60 
gr/mp.şi hârtie de 
scris efectuată în 
perioada 01.01–
31.05.2004 să fie 
realizată fără 
respectarea 
prevederilor legale 
incidente 

Achiziţie ilegală cu 
impact major asupra 
conformităţii angajării 
creditelor bugetare 
 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Achiziţia de hârtie offset- 
sul 60 gr./mp şi hârtie de 
scris are un nivel de  risc  
scăzut confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 

Pr
im

ire
a 
şi

 
el

ib
er

ar
ea

 
bu

nu
ril

or
 

m
at

er
ia

le
 

Angajarea 
gestionarilor la data 
auditării. 

Gestionarii să fie 
angajaţi fără 
respectarea 
condiţiilor legale 

Pagube cauzate de 
lipsa de experienţă, 
neglijenţă, moralitate 
îndoielnică etc. 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Angajarea gestionarilor 
are un nivel de risc 
mediu, dar având un 
grad de încredere mare 
am opinat că este un 
punct tare 

 

Respectarea 
dispoziţiilor legale 
referitoare la 
primirea şi 
eliberarea 
obiectelor de 
inventar şi a 
materialelor 

Constituirea şi 
reţinerea garanţiei 
pentru funcţiile 
gestionare la data 
auditării 

Gestionarii să nu 
aibă constituite 
garanţiile, iar 
reţinerile să nu se 
facă ritmic 

Pagube cauzate de 
gestionari care nu pot 
fi recuperate potrivit 
prevederilor legale 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Constituirea şi reţinerea 
garanţiei pentru funcţiile 
gestionare are un nivel 
de risc scăzut, confirmat 
de un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 
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Primirea (recepţia), 
obiectelor de 
inventar şi a 
materialelor 
efectuată în luna 
martie 2004 

Primirea (recepţia), 
obiectelor de 
inventar şi a 
materialelor 
efectuată în luna 
martie 2004 să se 
facă fără 
respectarea 
prevederilor legale 

Imposibilitatea 
recuperării 
eventualelor diferenţe 
cantitative şi calitative 
aferente obiectelor de 
inventar şi 
materialelor 
recepţionate 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Primirea (recepţia), 
obiectelor de inventar şi 
a materialelor efectuată 
în luna martie 2004 are 
un nivel de risc mediu, 
dar având un grad de 
încredere mare am 
opinat că este un punct 
tare  

Eliberarea  
obiectelor de 
inventar respectiv a  
materialelor 
efectuate în luna 
martie 2004  

Eliberarea 
obiectelor de 
inventar şi a 
materialelor din 
gestiune efectuată 
în luna martie 2004 
să fie făcută fără 
respectarea 
prevederilor legale 

Eliberarea de obiecte 
de inventar şi 
materiale din gestiune 
pentru activităţi şi  
consumuri nereale, 
incomplet justificate 
sau nejustificate etc. 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Eliberarea obiectelor de 
inventar, respectiv a  
materialelor efectuate în 
luna martie 2004, are un 
nivel de risc mediu, dar 
având un grad de încre-
dere mare am opinat că 
este un punct tare 

In
ve

nt
ar

ie
re

a 
pa

tr
im

on
iu

lu
i 

Pregătirea 
inventarierii 
patrimoniului 
aferentă anului 
2003 

Pregătirea 
inventarierii 
patrimoniului 
aferentă anului 
2003 să se 
efectueze fără 
respectarea 
prevederilor legale 
incidente 

Derularea ulterioară 
în mod defectuos a 
inventarierii M

ed
iu

 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
sl

ab
 

Realizarea efectivă a 
inventarierii 
patrimoniului, deşi are 
un grad de încredere 
mare totuşi nivelul de 
risc mediu asociat cu 
faptul că operaţiunea de 
inventariere este com-
plexă (vulnerabilitate de 
nivel mediu) am opinat 
că este un punct slab 

 

Inventarierea 
patrimoniului 

Realizarea efectivă 
a inventarierii 
patrimoniului 
aferentă anului 
2003 

Realizarea efectivă 
a inventarierii 
patrimoniului în 
anul 2003 să nu 
respecte 
prevederile legale 

Să nu fie inventariate 
în totalitate 
elementele de activ şi 
pasiv ce compun 
patrimoniul unităţii; să 
nu poată fi dispuse în 
mod oportun măsurile 
legale în scopul 
conservării şi 
reântregirii 
patrimoniului unităţii 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t s
la

b 

Realizarea efectivă a 
inventarierii 
patrimoniului, deşi are 
un grad de încredere 
mare totuşi nivelul de 
risc mediu asociat cu 
faptul că operaţiunea de 
inventariere este 
complexă 
(vulnerabilitate de nivel 
mediu) am opinat că 
este un punct slab 
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Valorificarea 
rezultatelor 
inventarierii 
patrimoniului 
aferente anului 
2003 

Rezultatele 
inventarierii 
patrimoniului 
aferente anului 
2003 să fie 
valorificate în 
dezacord cu 
prevederile legale 

Lipsuri în gestiune 
neimputate, eronat 
imputate, plusuri 
neînregistrate, 
compensări şi 
perisabilităţi 
nejustificate M

ed
iu

 

M
ar

e 

Pu
nc

t s
la

b 

Realizarea efectivă a 
inventarierii 
patrimoniului, deşi are 
un grad de încredere 
mare totuşi nivelul de 
risc mediu asociat cu 
faptul că operaţiunea de 
inventariere este com-
plexă (vulnerabilitate de 
nivel mediu) am opinat 
că este un punct slab 

Fi
na

nc
ia

r 

Legalitatea plăţilor 
şi a cheltuielilor 
efectuate, în nume-
rar sau prin vira-
ment, pentru procu-
rări de bunuri, 
executări de lu-
crări sau prestări 
de servicii care nu 
privesc activitatea 
de bază 

Plăţile şi cheltuielile 
efectuate în luna 
martie 2004 

Să nu existe 
documentele care 
să justifice 
necesitatea şi 
oportunitatea 
plăţilor sau a 
cheltuielilor 
efectuate în luna 
martie 2004 

Efectuarea de plăţi şi 
cheltuieli fără să 
existe o justificare a 
necesităţii şi 
oportunităţii acestora 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t t
ar

e 

Plăţile şi cheltuielile 
efectuate în luna martie 
2004 are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 

 

Încadrarea potrivit 
clasificaţiei 
bugetare a plăţilor 
şi a cheltuielilor 
efectuate în luna 
martie 2004 

Plăţile şi cheltuielile 
efectuate în luna 
martie 2004 să nu 
fie încadrate în 
mod corect potrivit 
clasificaţiei 
bugetare 

Denaturarea execuţiei 
bugetare S

că
zu

t 

M
ar

e 

Pu
nc

t t
ar

e 

Încadrarea potrivit 
clasificaţiei bugetare a 
plăţilor şi a cheltuielilor 
efectuate în luna martie 
2004 are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 

 

 

Documentele 
justificative folosite 
la plata procurării 
de bunuri în luna 
martie 2004 

Procurarea de 
bunuri materiale în 
luna martie 2004 
să fie realizată fără 
documente 
justificative legal 
întocmite 

Existenţa în 
patrimoniul unităţii de 
bunuri materiale fără 
documente 
justificative legal 
întocmite; 
nerespectarea 
etapelor procesului de 
execuţie bugetară 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Documentele 
justificative folosite la 
plata procurărilor de 
bunuri în luna martie 
2004 are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 
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Documentele 
justificative folosite  
la plata lucrărilor 
executate în luna 
martie 2004 

Executarea 
lucrărilor în luna 
martie 2004 să se 
realizeze fără 
documente 
justificative legal 
întocmite 

Lucrări executate în 
mod ilegal, şi fără 
respectarea 
procesului de 
execuţie bugetară 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Documentele 
justificative folosite  la 
plata lucrărilor executate 
în luna martie 2004 are 
un nivel de risc scăzut, 
confirmat de un grad de 
încredere mare, şi în 
consecinţă am opinat că 
este un punct tare 

Documentele 
justificative folosite 
la plata prestărilor 
de servicii în luna 
martie 2004 

Prestările de 
servicii în luna 
martie 2004 să fie 
realizate fără 
documente 
justificative legal 
întocmite 

Prestări de servicii 
executate în mod 
ilegal, şi fără 
respectarea 
procesului de 
execuţie bugetară S

că
zu

t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Documentele 
justificative folosite la 
plata prestărilor de 
servicii în luna martie 
2004 are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 

Concordanţa 
statului de 
organizare cu 
statele de plată a 
salariilor pe luna 
martie 2004 

Prevederile statelor 
de plată a salariilor 
aferente lunii 
martie 2004 să nu 
fie în acord cu 
prevederile statelor 
de organizare 

Plata de drepturi 
băneşti necuvenite 
personalului S

că
zu

t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Concordanţa statului de 
organizare cu statele de 
plată a salariilor pe luna 
martie 2004 are un nivel 
de risc scăzut, confirmat 
de un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

 

Respectarea 
prevederilor legale 
privind încadrarea 
personalului 

Încadrarea 
personalului 
conform condiţiilor 
de studii şi vechime 
prevăzute pentru 
posturile 
respective-
efectuată în 
perioada 09.07.03–
31.03.04 

Personalul să fie 
încadrat pe posturi 
în perioada 
09.07.2003–
31.03.2004, fără 
respectarea 
condiţiilor de studii 
şi vechime 

Nerealizarea sau 
realizarea la un nivel 
necorespunzător a 
atribuţiilor de către 
personalul în cauză; 
încadrarea ilegală a 
personalului 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Încadrarea personalului 
conform condiţiilor de 
studii şi vechime 
prevăzute pentru 
posturile respective-
efectuată în perioada 
09.07.2003-31.03.2004 
are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 
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C
on

ta
bi

lit
at

e Modul de 
funcţionare a 
conturilor înscrise 
în balanţele de 
verificare sintetice 
şi analitice 

Funcţionarea 
conturilor de activ 
înscrise în balanţa 
de verificare 
sintetică şi analitică 
întocmită la luna 
martie 2004. 

Conturile de activ 
înscrise în balanţa 
de verificare sinte-
tică şi analitică 
întocmită la luna 
martie 2004 să 
funcţioneze în 
dezacord cu 
prevederile planului 
de conturi 

Denaturarea situaţiei 
financiare a unităţii şi 
implicit lipsirea 
managementului de o 
pârghie importantă de 
conducere şi control 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Funcţionarea conturilor 
de activ are un nivel de 
risc scăzut, confirmat de 
un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

 

 
Funcţionarea 
conturilor de pasiv 
înscrise în balanţa 
de verificare 
sintetică şi analitică 
întocmită la luna 
martie 2004 

Conturile de pasiv 
înscrise în balanţa 
de verificare 
sintetică şi analitică 
întocmită în luna 
martie 2004  să 
funcţioneze în 
dezacord cu 
prevederile planului 
de conturi 

Denaturarea situaţiei 
financiare a unităţii şi 
implicit lipsirea 
managementului de o 
pârghie importantă de 
conducere şi control S

că
zu

t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Funcţionarea conturilor 
de pasiv are un nivel de 
risc scăzut, confirmat de 
un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

Desfăşurarea 
conturilor sintetice 
pe conturi analitice 

Desfăşurarea 
conturilor sintetice 
pe conturi analitice 
în anul 2004 

Conturile sintetice 
să fie desfăşurate 
în anul 2004 pe 
conturi analitice în 
dezacord cu 
funcţiunea 
conturilor şi natura 
activităţilor 
desfăşurate 

Denaturarea situaţiei 
financiare; reflectarea 
incompletă a 
activităţilor 
desfăşurate; lipsa 
informaţiilor contabile 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Desfăşurarea conturilor 
sintetice pe conturi 
analitice în anul 2004 
are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 

 

Regularizările 
efectuate în 
evidenţa financiar- 
contabilă 

Rulajele debitoare 
şi creditoare cu 
accent pe influenţa 
eventualelor 
regularizări 
(stornări în negru 
sau în roşu) 
efectuate în 
evidenţa financiar-
contabilă în luna 
martie 2004 

Regularizările 
efectuate în 
evidenţa contabilă 
în luna martie 2004 
să nu aibă o 
justificare legală 

Denaturarea situaţiei 
financiare în scopul 
„mascării” unor 
tranzacţii ilegale 
efectuate la nivelul 
unităţii 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
sl

ab
 

Rulajele debitoare şi 
creditoare cu accent pe 
influenţa eventualelor 
regularizări (stornări în 
negru sau în roşu)  cu 
toate că are un grad de 
încredere mare, nivelul 
de risc mediu generat în 
urma unui nivel maxim 
al impactului financiar şi 
al vulnerabilităţii a 
determinat opinia că 
este un punct slab 
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Componenţa 
soldurilor conturilor 
în luna martie 2004 

Componenţa 
soldurilor conturilor 
la luna martie 2004 
să nu fie în acord 
cu funcţiunea şi 
necesarul de 
informaţii impus 

Situaţie financiară 
denaturată, lipsită de 
credibilitate S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Componenţa soldurilor 
conturilor are un nivel de 
risc scăzut, confirmat de 
un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

Natura soldurilor 
conturilor la luna 
martie 2004 

Natura soldurilor 
conturilor în luna 
martie 204 să nu 
fie în acord cu 
funcţiunea acestora 
stabilită potrivit 
planului de conturi 
aprobat 

Situaţie financiară 
denaturată, lipsită de 
credibilitate M

ed
iu

 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Natura soldurilor 
conturilor are un nivel de 
risc mediu, dar având un 
grad de încredere mare 
am opinat că este un 
punct tare 

Analiza soldurilor 
conturilor 

Valoarea aritmetică 
a soldurilor 
conturilor 

Soldurile conturilor 
în luna martie 2004 
să conţină erori 
aritmetice 

Situaţie financiară 
denaturată, lipsită de 
credibilitate 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Valoarea aritmetică a 
soldurilor conturilor are 
un nivel de risc scăzut, 
confirmat de un grad de 
încredere mare, şi în 
consecinţă am opinat că 
este un punct tare 

Formulele contabile 
utilizate la 
înregistrarea 
operaţiunilor 
patrimoniale 

Formulele contabile 
utilizate la 
înregistrarea 
operaţiunilor 
patrimoniale în luna 
martie 2004 

Formulele contabile 
utilizate în luna 
martie 2004 să nu 
fie în acord cu 
prevederile planului 
de conturi pentru 
instituţiile de stat şi 
instrucţiunile de 
aplicare ale 
acestuia 

Situaţie financiară 
denaturată, lipsită de 
credibilitate; existenţa 
unor erori greu de 
detectat 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Formulele contabile 
utilizate la înregistrarea 
operaţiunilor 
patrimoniale în luna 
martie 2004 are un nivel 
de risc scăzut, confirmat 
de un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

Corespondenţa 
conturilor din 
activul bilanţului cu 
cele din pasiv 
potrivit situaţiilor 
financiare 

Întocmirea situaţiei 
financiare la 
31.03.2004 

Între conturile din 
activul bilanţului şi 
cele din pasivul 
acestuia să nu 
existe 
corespondenţele 
legale 

Situaţie financiară 
denaturată, lipsită de 
credibilitate M

ed
iu

 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Întocmirea situaţiei 
financiare la 31.03.2004 
are un nivel de risc 
scăzut, confirmat de un 
grad de încredere mare, 
şi în consecinţă am 
opinat că este un punct 
tare 
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Pr
od

uc
ţie

 
Programul de 
producţie 

Să nu existe 
programul de 
producţie aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 

Imposibilitatea 
urmăririi şi evaluării 
eficienţei modului de 
utilizare a resurselor 
materiale şi umane în 
procesul de producţie 
şi a gradului de 
îndeplinire a scopului 
pentru care a fost 
înfiinţată unitatea 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
sl

ab
 

Întocmirea programului 
de producţie, deşi are un 
grad de încredere mare, 
ţinând seama că la 
nivelul de risc mediu 
contribuţia exclusivă a 
avut-o impactul financiar 
care a fost evaluat ca 
fiind de nivel maxim, 
totul pe fondul lipsei de 
abordare a acestei 
activităţi de auditat în 
misiunile anterioare, au 
condus la opinia că este 
un punct slab  

Întocmirea 
programului de 
producţie, aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 

Programul de 
producţie aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 să fie 
întocmit fără 
respectarea 
prevederilor legale 

Alocarea şi utilizarea 
de resurse materiale 
şi umane pe baza 
unui program de 
producţie întocmit în 
dezacord cu 
prevederile legale 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Obţinerea aprobărilor 
legale are un nivel de 
risc scăzut, confirmat de 
un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

 

 

Obţinerea 
aprobărilor legale 
pentru programul 
de producţie 
aferent perioadei 
01.01–31.03.2004 

Programul de 
producţie aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 să nu 
parcurgă etapele 
legale de aprobare 

Întocmirea unui 
program de producţie 
incomplet, care să nu 
reflecte sarcinile reale 
de producţie ale 
unităţii auditate 

M
ed

iu
 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
sl

ab
 

Realizarea programului 
de producţie, deşi are un 
grad de încredere mare, 
ţinând seama că la 
nivelul de risc mediu 
contribuţia exclusivă a 
avut-o impactul financiar 
care a fost evaluat ca 
fiind de nivel maxim, 
totul pe fondul lipsei de 
abordare a acestei 
activităţi de auditat în 
misiunile anterioare, au 
condus la opinia că este 
un punct slab 
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Realizarea 
programului de 
producţie aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 

Programul de 
producţie aferent 
perioadei 01.01–
31.03.2004 să nu 
fie realizat 

Neonorarea 
comenzilor 
beneficiarilor de 
produse tipografice S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Realizarea programului 
de producţie are un nivel 
de risc scăzut, confirmat 
de un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare  

Stabilirea preţului 
utilizat în funcţie de  
normele de timp, 
normele de 
consum materiale 
etc. 

Stabilirea eronată 
în perioada 01.01–
31.03.2004 a 
preţului la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” 

Nerecuperarea prin 
preţ a costului 
resurselor consumate 
sau crearea prin preţ 
a unor rezerve 
nejustificate 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Stabilirea al preţurilor 
utilizate în funcţie de  
normele de timp, 
normele de consum 
materiale etc. are un 
nivel de risc scăzut, 
confirmat de un grad de 
încredere mare, şi în 
consecinţă am opinat că 
este un punct tare 

Obţinerea 
aprobărilor legale 
pentru preţul stabilit 

Preţul stabilit în 
perioada 01.01–
31.03.2004 la 
produsul „Mapă cu 
buzunar 
policromie” să nu 
fie aprobat 

Preţuri eronat 
stabilite, nevalidate 
din punct de vedere al 
legalităţii, regularităţii 
şi economicităţii 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Obţinerea aprobărilor 
legale pentru preţurile 
stabilite are un nivel de 
risc scăzut, confirmat de 
un grad de încredere 
mare, şi în consecinţă 
am opinat că este un 
punct tare 

Stabilirea, 
aprobarea şi 
actualizarea 
preţului la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” 

Actualizarea 
calculaţiilor de preţ 
în situaţia în care s-
au modificat 
elementele care au 
stat la baza stabilirii 
lor la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” 

Preţurile iniţial 
stabilite aferente 
perioadei 01.01-
31.03.2004 pentru 
produsul „Mapă cu 
buzunar 
policromie” să nu 
fie actualizate 

Nerecuperarea prin 
preţ a costului 
resurselor materiale şi 
umane presupuse de 
desfăşurarea 
procesului de 
producţie 

S
că

zu
t 

M
ar

e 

Pu
nc

t 
ta

re
 

Actualizarea calculaţiilor 
de preţ în situaţia în care 
s-au modificat 
elementele care au stat 
la baza stabilirii lor. Are 
un nivel de risc scăzut, 
confirmat de un grad de 
încredere mare, şi în 
consecinţă am opinat că 
este un punct tare 

Întocmit de Ionescu Ion                        Data12.05.2004                       Semnătura…………… 
Aprobat de Vasilescu  Mirel                 Data14.05.2005                       Semnătura şi ştampila personală 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFIFCARE 
 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Legalitatea achiziţiei de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris  
Perioada supusă auditului:            09.07.2003-31.05.2004 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢI 

DE AUDITAT 

ENUNŢUL ÎNTREBĂRII DA NU NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

AUDITORULUI 
INTERN 

1 2 3 4 5 
1. Cantitatea de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris a fost cuprinsă 
în necesarul de aprovizionat pentru anul 2004? X  

2. Unitatea auditată a estimat valoarea contractului de achiziţie publică 
pentru produsele în discuţie cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. 
461/2001 cu modificările şi completările ulterioare? 

X 
 

3. Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de 
bunuri s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 12 din H.G. 461/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare? 

X 
 

4. Unitatea auditată a urmat procedurile prevăzute de cap.VI „transparenţă 
şi publicitate“ din H.G.461/2001 cu modificările şi completările ulterioare? X  

5. Întocmirea şi conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei s-au făcut cu respectarea prevederilor cap.VII din H.G. nr. 461/2001 
(cu modificările şi completările ulterioare) şi ale O.M.F. nr. 1012/2001? 

X 
 

6. Comisia de evaluare a fost constituită cu aplicarea prevederilor cap.VIII 
din H.G. nr. 461/2001(cu modificările şi completările ulterioare)? X  

 
 

Popescu Marin 

A
ch

iz
iţi

a 
de

 h
âr

tie
 o

ffs
et

-s
ul

 6
0 

gr
/m

.p
. ş

i 
hâ

rti
e 

de
 s

cr
is

 e
fc

tu
at
ă 

în
 p

er
io

ad
a 

01
.0

1.
– 

31
.0

5 
20

04
  

7. Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică s-a 
făcut în conformitate cu prevederile cap.IX din H.G. nr. 461/2001 (cu 
modificările şi completările ulterioare)? 

X 
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8. Comisia de evaluare şi-a desfăşurat activitatea conform prevederilor 
cap.X din H.G. nr. 461/2001 (cu modificările şi completările ulterioare)? X  

9. Încheierea contractului s-a făcut cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
câştigătoare de către comisia de evaluare, cu respectarea prevederilor 
cap.XIII din H.G. nr. 461/2001 (cu modificările şi completările ulterioare)? 

X 
 

10. Ofertanţii care au participat la licitaţie au constituit garanţii pentru 
participare conform prevederilor art.49 din H.G. nr. 461/2001 (cu modificările 
şi completările ulterioare)? 

X 
 

11. Ofertantul declarat câştigător a depus garanţia de bună execuţie 
conform prevederilor art.50 din H.G. nr. 461/2001 (cu modificările şi 
completările ulterioare)?  

X 
 

12. Autoritatea contractantă a întocmit dosarul achiziţiei publice în 
conformitate cu prevederile art.52 din H.G. nr. 461/2001 (cu modificările şi 
completările ulterioare)? 

X 
 

13. Contractul de furnizare de produse încheiat cu această ocazie respectă 
cadrul orientativ prezentat în secţiunea a V-a din O.M.F. nr. 1012/2001? X  

14. Contractul de furnizare de produse încheiat a fost prezentat la viza de 
control financiar preventiv propriu conform anexei nr. 3 la I.M.I. nr. 
1275/2000? 

X 
 

 

15. Acest contract a obţinut viza de control financiar preventiv propriu? X  

 

 
ÎNTOCMIT: P.M.   Data 11.06.2004                     Semnătura …………….……. 
 
APROBAT: V.M.  Data 11.06.2004                     Semnătura şi ştampila personală ……… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFIFCARE 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: INVENTARIEREA ANUALĂ A PATRIMONIULUI  
Perioada supusă auditului:            09.07.2003-31.05.2004 
 

Denumirea 
activităţii de 

auditat 

 
Enunţul întrebării 

 
DA

 
NU

Numele şi 
prenumele 
auditorului 

intern  
1 2 3 4 5 

1. Există decizia zilnică a şefului unităţii (ordinul de zi pe unitate) prin 
care au fost numite comisii de inventariere, conform prevederilor pct.134 
alin. 1 din Normele Generale privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii în M.I. nr. 181.460/1997? 

X  

2. În decizia zilnică a şefului unităţii (ordinul de zi pe unitate) sunt 
menţionate elementele cuprinse la art. 7 din I.M.I. nr. 229/1992? X  

3. Instructajul comisiilor de inventariere s-a materializat într-un proces-
verbal, astfel cum prevede art. 7 din I.M.I. nr. 229/1992? X  

4. Procesul-verbal care confirmă instructajul comisiilor de inventariere a 
fost semnat de toţi membrii comisiilor în cauză şi de către cel care a 
efectuat instructajul, conform prevederilor art. 7 din I.M.I. nr. 229/1992? 

X  

Pregătirea 
inventarierii 
patrimoniului 

aferentă anului 
2003 

5. Au fost respectate prevederile pct. 134 alin. 2 din Normele Generale 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii în M.I. nr. 181.460/1997 
referitoare la neincluderea gestionarilor şi a persoanelor care ţin 
contabilitatea gestiunilor respective, în comisiile de inventariere aferente 
gestiunilor în cauză? 

X  

Marinescu 
Vasile 
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6. Înlocuirea membrilor comisiilor de inventariere s-a efectuat prin decizie 
zilnică a şefului unităţii (ordin de zi pe unitate), conform prevederilor pct. 
9 ultimul alineat din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

X  

7. Preşedinţii comisiilor de inventariere au ridicat formularele „Lista de 
inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) şi varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12) necompletate (în alb), vizate şi parafate de către 
contabilul şef al unităţii, astfel cum prevede pct. 10 ultimul alineat 
coroborat cu pct. 33 alin. 1 din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995?“ 

 X 

1. Comisiile de inventariere au luat măsurile organizatorice cuprinse la 
pct.11 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr.2388/1995? 

 X 

2. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise în liste de inventariere-
varianta simplificată (cod 14-3-12/b), astfel cum prevede pct.16 alin.1 
coroborat cu pct. 33 alin.1 din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

 X 

3. Pentru bunurile materiale aparţinând altor unităţi, la inventariere s-a 
ţinut cont de prevederile pct. 16 alin. 2, 3 şi 4 din Normele privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin O.M.F. 
nr. 2388/1995, precum şi de cele ale pct. 51 şi 52 din Anexa nr. 3 din 
I.M.I. nr. 1275/2000? 

X  

4. Pentru bunurile materiale aflate în custodie la alte unităţi, s-au solicitat 
elementele prevăzute la pct.16 alin 3 şi 4 din Normele privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. 
nr. 2388/1995, respectându-se totodată prevederile pct. 51 şi 52 din 
Anexa nr.3 din I.M.I. nr.1275/2000? 

X  

Realizarea 
efectivă a 
inventarierii 
patrimoniului 
aferentă  
anului 2003 

5. Creanţele faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe baza 
extraselor, soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de clienţi şi 
furnizori, astfel cum prevede pct.17 alin. 1 din Normele privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

X  

Marinescu 
Vasile 
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6. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci s-au inventariat prin 
confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de bănci cu cele din 
contabilitate, astfel cum prevede pct. 17 alin.3 din Normele privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. 
nr. 2388/1995? 

X  

7. Extrasele de cont din ultima zi bancară puse la dispoziţie de unităţile 
bancare poartă ştampila oficială a băncii, conform prevederilor pct. 17 
alin. 4 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

X  

8. Disponibilităţile în lei şi valută din casieria unităţii s-au inventariat în ultima 
zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor 
de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, prin confruntarea soldurilor din 
registrul de casă cu cele din contabilitate, astfel cum prevede pct. 17 alin. 5 
din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, 
aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

X  

9. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără 
mişcare sau greu vandabile, au fost întocmite, separat, liste de 
inventariere-varianta simplificată (cod 14-3-12/b), conform prevederilor 
pct. 18 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

 X 

 
10. Formularele cu regim special au fost inventariate, acestea fiind 
înscrise în liste de inventariere în ordinea codurilor, astfel cum prevede 
pct. 30 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 
 

X  

 

11. Pe ultima filă a listei de inventariere-varianta simplificată (cod 14-3-
12/b), gestionarul a menţionat că toate valorile materiale şi băneşti din 
gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare 
a inventarierii astfel cum prevede pct. 32 alin. 1 din Normele privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. 
nr. 2388/1995? 

 X 
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12. Listele de inventariere au fost semnate pe fiecare filă de către 
membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar, conform 
prevederilor pct.32 alin. 2 din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

 X 

13. Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 
constatat deprecieri, lipsuri sau plusuri s-au întocmit liste de inventariere-
varianta cu diferenţe (cod 14-3-12), prin preluarea din listele de 
inventariere-varianta simplificată (cod 14-3-12/b) a poziţiilor în cauză, 
astfel cum prevede pct. 33 alin. 2 şi 3 din Normele privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995? 

X  

14. Pentru toate lipsurile, plusurile şi deprecierile constatate, comisiile de 
inventariere au primit explicaţii scrise de la gestionari, astfel cum prevede 
pct. 42 alin. 2 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 

 

X 

 
1. Rezultatele inventarierii au fost consemnate de către comisia de 
inventariere, după confirmarea de către compartimentul contabilitate a 
soldurilor scriptice, într-un proces-verbal conform prevederilor pct. 40 
alin. 1 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995? 
 

X 

 

2. Procesul-verbal de inventariere conţine elementele prevăzute la pct. 
40 alin. 2, pct. 41 şi 42 alin. 2 din Normele privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995? 

X 

 

 
Valorificarea 
rezultatelor 
inventarierii 
patrimoniului 

aferente anului 
2003 

3. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnic-
operativă şi în contabilitate în termen de 3 zile de la data luării deciziei de 
către şeful unităţii, conform prevederilor pct. 150 alin. 2 din Normele 
Generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii în M.I. nr. 
181.460/1997? 

X 

 

 
Marinescu 

Vasile 
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4. In registrul-inventar au fost înregistrate toate elementele de activ şi de 
pasiv, având la bază listele de inventariere centralizatoare şi procesele-
verbale de inventariere care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul 
contabil astfel cum prevede pct. 34 din Normele privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995? 

X 

 

 
ÎNTOCMIT: M.V.  Data 20.06.2004  Semnătura ………………. 
APROBAT: V.M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFIFCARE 
 

Denumirea unităţii auditate:                 TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit:  Respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi eliberarea  

obiectelor de inventar şi a materialelor 
Perioada supusă auditului:  09.07.2003-31.05.2004 
 

Denumirea 
activităţii de auditat Enunţul întrebării DA NU

Numele şi 
prenumele 
auditorului 

intern  
1. Funcţiile de gestionari corespund cu cele stabilite în lista 
anexă nr.1 din Instrucţiunile aprobate prin O.M.I. nr. 
31/1973 cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum prevede pct.1 din instrucţiunile mai sus menţionate? 

X 

 Angajarea 
gestionarilor - la data 

auditării 

2. Numirea persoanelor în funcţiile de gestionari s-a făcut 
cu respectarea prevederilor pct. 2-12 din Instrucţiunile 
aprobate prin O.M.I. nr. 31/1973 cu modificările şi 
completările ulterioare? 

X 

 

Marinescu 
Vasile 

Constituirea şi 
reţinerea garanţiei 
pentru funcţiile de 
gestionari – la data 

auditării 

1. Funcţiile de gestionari care obligă la constituirea 
garanţiei în numerar sunt cele stabilite în listele anexă nr.1 
şi 2 din Instrucţiunile aprobate prin O.M.I. nr. 31/1973 cu 
modificările şi completările ulterioare, conform 
prevederilor pct. 15 alin 1 din actul normativ mai sus 
menţionat? 

X 

 Marinescu 
Vasile 
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2. Sunt respectate prevederile pct. 16-18 din Instrucţiunile 
aprobate prin O.M.I. nr. 31/1973 cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la constituirea garanţiei în 
numerar pentru persoanele care gestionează în mod nemijlocit 
bunuri materiale, mijloace băneşti sau orice alte valori, 
precum şi a celor care îndeplinesc cumulativ atribuţiile a două 
funcţii pentru care sunt prevăzute garanţii diferite?  

X 

 

3. Contractele de garanţie au fost încheiate cu respectarea 
prevederilor pct. 19-21 din Instrucţiunile aprobate prin O.M.I. 
nr. 31/1973 cu modificările şi completările ulterioare? 

X 
 

4. Garanţiile în numerar au fost reţinute cu respectarea 
prevederilor pct. 22-27 din Instrucţiunile aprobate prin 
O.M.I. nr. 31/1973 cu modificările şi completările 
ulterioare? 

X 

 

5. Depunerea sumelor reţinute prin state de plată în contul 
garanţiei în numerar au fost depuse la C.E.C. sau la bănci 
astfel cum prevede art. 15 din Legea nr. 22/1969 modificată 
şi completată prin Legea nr. 54/1994? 

X 

 

6. Garanţiile în numerar depuse la C.E.C. sau la bănci au 
fost înscrise în carnete de consemnare pe numele 
gestionarului conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 
22/1969 modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994? 

X 

  

7. Recalcularea garanţiilor s-a efectuat conform 
prevederilor pct. 34 din Instrucţiunile aprobate prin O.M.I. 
nr. 31/1973 cu modificările şi completările ulterioare? 

X 
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1. Există decizia zilnică a şefului unităţii (ordinul de zi pe 
unitate) prin care au fost numite comisiile de recepţie astfel 
cum prevede art. 75 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

2. Evidenţa contabilă a obiectelor de inventar este ţinută cu 
ajutorul documentelor prevăzute la art. 30 din I.M.I. nr. 
1031/1999? 

X 
 

3. Evidenţa tenhic-operativă a obiectelor de inventar este 
ţinută cu ajutorul documentelor prevăzute la art. 59 şi 60 
din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

4. Documentele justificative privind intrările (recepţia) 
obiectelor de inventar în gestiune sunt cele prevăzute la art. 
32 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

5. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative aferente primirii obiectelor de inventar 
corespund cu datele din evidenţele contabilă şi tehnic-
operativă? 

X 

 

6. Evidenţa tehnic-operativă şi cea contabilă aferente 
obiectelor de inventar sunt ţinute la zi astfel cum prevede 
art. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată? 

X 
 

7. S-a efectuat, lunar, confruntarea datelor dintre evidenţa 
contabilă şi cea tehnic-operativă aferente obiectelor de 
inventar, conform prevederilor art. 11 din I.M.I. nr. 
1031/1999? 

X 

 

8. Evidenţa contabilă a materialelor este ţinută cu ajutorul 
documentelor prevăzute la art. 41 din I.M.I. nr. 1031/1999? X  

Primirea (recepţia) 
obiectelor de inventar 

şi a materialelor 
efectuată în luna 

martie 2004 

9. Evidenţa tehnic-operativă a materialelor este ţinută cu 
ajutorul documentelor prevăzute la art. 61 din I.M.I. nr. 
1031/1999? 

X 
 

Marinescu 
Vasile 
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10. Documentele jutificative privind intrările (recepţia) 
materialelor în patrimoniul unităţii sunt cele prevăzute la 
art. 38 şi 43 pct. 5 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

11. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative, aferente primirii materialelor corespund cu datele 
din evidenţele contabile şi tehnic-operativă? 

X 
 

12. Evidenţa tehnic-operativă şi cea contabilă aferente 
materialelor sunt ţinute la zi, astfel cum prevede art. 2 din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată? 

X 
 

13. S-a efectuat, lunar, confruntarea datelor dintre evidenţa 
contabilă şi cea tehnic-operativă aferente materialelor, 
conform prevederilor art. 11 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

 
1. Documentele justificative privind eliberările (ieşirile) 
obiectelor de inventar din gestiune sunt cele prevăzute la 
art. 34 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 

 

2. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative aferente eliberării obiectelor de inventar 
corespund cu datele din evidenţele contabilă şi tehnic-
operativă? 

X 

 

3. Documentele justificative privind mişcările obiectelor de 
inventar în cadrul unităţii sunt cele prevăzute la art. 33 din 
I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

 
Eliberarea obiectelor 
de inventar, respectiv 

a materialelor din 
gestiune efectuate în 

luna martie 2004 

4. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative aferente mişcărilor obiectelor de inventar 
corespund cu datele din evidenţele contabilă şi  
tehnic-operativă? 

X 

 

 
Marinescu 

Vasile 
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5. Documentele justificative privind eliberările (ieşirile) 
materialelor sunt cele prevăzute la art. 39 din I.M.I. nr. 
1031/1999? 

X 
 

6. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative aferente eliberării materialelor corespund cu 
datele din evidenţele contabilă şi tehnic-operativă? 

X 
 

7. Documentele justificative privind mişcările de materiale 
între gestiuni şi locuri de folosinţă sunt cele prevăzute la art. 
40 din I.M.I. nr. 1031/1999? 

X 
 

8. Datele cantitative şi valorice cuprinse în documentele 
justificative aferente mişcărilor de materiale corespund cu 
datele din evidenţele contabilă şi tehnic-operativă? 

X 
 

9. La eliberarea materialelor s-a ţinut cont de prevederile 
art. 66 din I.M.I. nr. 1031/1999? X  

ÎNTOCMIT: M.V.  Data 16.06.2004  Semnătura ........................................ 
APROBAT: V.M.  Data16.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ..................... 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Legalitatea plăţilor şi a cheltuielilor efectuate, în numerar sau prin virament, 

pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii care 
nu privesc activitatea de bază. 

Perioada supusă auditului: 09.07.2003-31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebării DA NU Numele şi 
prenumele 

auditorului intern 
1 2 3 4 5 

1. Bunurile materiale achiziţionate în acest 
scop sunt cuprinse în necesarul de 
aprovizionat întocmit pentru anul 2004 sau 
într-un raport de necesitate?  
2. Necesarul de aprovizionat pe 2004 este 
aprobat de cei în drept? 
3. Raportul de necesitate este aprobat de şeful 
unităţii? 

Plăţile şi cheltuielile efectuate în 
luna martie 2004 

4. Pe documentele justificative aferente 
operaţiunilor analizate este prevăzută ştampila 
conducătorului compartimentului de 
specialitate aşa cum este specificat în art. 16 
din I.M.I. nr.1275/2000 privind organizarea şi 
exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu în M.I.? 

  Ionescu Ion 
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5. Lucrările executate în regie proprie au fost 
cuprinse în necesarul pe anul 2004? 
6. Pentru lucrările de executat s-au lansat 
comenzi de lucru? 
7. Pentru comenzile de lucrări executate în 
regie proprie au fost eliberate bunuri din 
gestiunile unităţii? 
8. Bunurile materiale consumate cu ocazia 
acestor lucrări sunt evidenţiate corespunzător 
în evidenţa tehnico-materială şi contabilă? 

 

9. Prestările de servicii executate de furnizorii 
de utilităţi au la bază contracte sau convenţii 
legal aprobate? 

  Ionescu Ion 

1. Creditele consumate în cadrul operaţiunilor 
analizate au fost prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat unităţii auditate? 
2. Plăţile şi cheltuielile aferente procurărilor de 
bunuri, executărilor de lucrări sau prestărilor 
de servicii analizate au fost contabilizate în 
conformitate cu elementele clasificaţiei 
bugetare? 

Încadrarea potrivit clasificaţiei 
bugetare a plăţilor şi a cheltuielilor 
în luna martie 2004 

3. Fişele de operaţiuni bugetare aferente 
categoriilor de plăţi şi cheltuieli analizate 
reflectă întocmai datele cuprinse în 
documentele justificative care au stat la baza 
efectuării acestor operaţiuni? 

  Ionescu Ion 

Documentele justificative aferente 
procurării de bunuri în luna martie 
2004 

1. Fiecare operaţiune aferentă procurării de 
bunuri de resortul celor analizate, are la bază 
un document justificativ în sensul prevederilor 
art. 6 (1) din Legea nr. 82/1991, republicată şi 
ale pct. 15-17 din Normele Generale 
181.460/1997? 

  Ionescu Ion 
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2. Fiecărei operaţiuni de intrări de bunuri îi 
corespunde un document de recepţie? 
3. Pentru fiecare recepţie analizată există un 
document justificativ emis de furnizor (factura 
fiscală, factură, bon fiscal etc.)? 
4. Datele cuprinse în documentele de recepţie 
corespund cu cele din documentele emise de 
furnizor? 
5. N.R.C.D. analizate sunt completate corect la 
toate rubricile prevăzute de formularul tipizat? 
6. Documentele justificative aferente procurării 
de bunuri de resortul celor analizate au fost 
vizate pentru control financiar preventiv 
propriu? 
1. Pentru fiecare operaţiune aferentă 
executărilor de lucrări în regie proprie există 
un document justificativ, în sensul prevederilor 
art.6 (1) din Legea nr. 82/1991 republicată şi 
ale pct.15-17 din Normele Generale nr. 
181.460/1997? 
2. Pentru fiecare lucrare executată în regie 
proprie există o comandă de lucru? 
3. Pentru executarea lucrărilor amintite s-au 
consumat bunuri materiale din gestiunile 
unităţii? 
4. Bunurile materiale folosite pentru 
executarea lucrărilor au fost scoase din 
gestiuni pe baza bonurilor de consum – cod 
14-3-4 A? 

Documentele justificative folosite 
la plata lucrărilor de investiţii 
executate în luna martie 2004 

5. Bonurile de consum analizate respectă 
cerinţele anexei nr. 2 la I.M.I. 1031/1999? 

  Ionescu Ion 
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1. Plata serviciilor prestate de către furnizorii 
de utilităţi s-a efectuat pe baza documentelor 
justificative întocmite de aceştia? 
2. Documentele justificative care atestă 
furnizarea de servicii (facturi fiscale, facturi) 
conţin elementele necesare cerute de pct. 16 
din Normele Generale nr. 181.460/1997? 

Documente justificative folosite la 
plata prestărilor de servicii în luna 
martie 2004 

3. Datele consemnate în documentele 
justificative analizate sunt confirmate de către 
compartimentele de specialitate? 

  Ionescu Ion 

 
 
ÎNTOCMIT: I. I.  Data 07.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M. Data 07.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ……………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Respectarea prevederilor legale privind încadrarea personalului 
Perioada supusă auditului:          09.07.2003–31.05.2004 
 
Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebarii DA NU Numele şi 

prenumele 
auditorului intern 

1 2 3 4 5 
1. Poziţiile menţionate în statele de plată a 
salariilor corespund cu poziţiile prevăzute de 
statul de organizare al unităţii pentru fiecare 
persoană în parte? 
2. Coeficienţii de ierarhizare conform cărora se 
calculează cuantumul salariilor în statul de 
plată corespund cu cei prevăzuţi în statul de 
organizare al unităţii pentru fiecare persoană 
în parte? 

Concordanţa statului de 
organizare cu statele de plată a 
salariilor pe luna martie 2004 

3. Ocuparea poziţiilor din statul de organizare 
s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în 
ceea ce priveşte diferenţele, admise între 
gradul profesional al persoanei încadrate şi 
gradul profesional al funcţiei ocupate? 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 Ionescu Ion 
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1. Există neconcordanţe între cerinţele 
prevăzute în fişele posturilor şi nivelul real al 
studiilor (conform documentelor de la dosarul 
întocmit de compartimentul de management-
resurse umane) la persoanele încadrate în 
perioada supusă auditului? 

Încadrarea personalului conform 
condiţiilor de studii şi vechime 
prevăzute pentru posturile 
respective efectuată în perioada 
09.07.2003-31.05.2004 

2. Există cazuri de gradaţii corespunzătoare 
vechimii acordate în mod eronat la persoanele 
încadrate în perioada supusă auditului? 

 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 

Ionescu Ion 
 

 
ÎNTOCMIT: I. I.        Data 10.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.              Data 10.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de verificare sintetice 

şi analitice 
Perioada supusă auditului:           09.07.2003–31.05.2004 
 
Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebării DA NU Numele şi 

prenumele 
auditorului intern 

Funcţionarea conturilor de activ 
înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 
31.03.2004 

 Inregistrările efectuate în conturile de activ 
respectă principiile stabilite prin planul de 
conturi aprobat pentru unităţile din cadrul 
M.A.I., prin O.M.F. nr.324/ 1984 actualizate? 

Funcţionarea conturilor de pasiv 
înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 
31.03.2004 

Inregistrările efectuate în conturile de pasiv 
respectă principiile stabilite prin planul de 
conturi aprobat pentru unităţile din cadrul 
M.A.I., prin O.M.F. nr.324/ 1984 actualizate? 

X 
 
 
 
 

X 

 Ionescu Ion 
 

 
ÎNTOCMIT: I. I.    Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.           Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ……………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice  
Perioada supusă auditului:          09.07.2003–31.05.2004 
 
Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebarii DA NU Numele şi 

prenumele 
auditorului intern 

1 2 3 4 5 
1. Desfăşurarea în analitic a conturilor sintetice 
respectă funcţiunile conturilor prevăzute în 
planul de conturi aprobat prin O.M.F. 
nr.324/1984 – actualizate? 
2. Desfăşurarea în analitic a conturilor sintetice 
se face în funcţie de natura activităţilor 
desfăşurate de unitatea auditată? 

Desfăşurarea conturilor sintetice 
pe conturi analitice în anul 2004 

3. Conturile analitice folosite de unitatea 
auditată oferă informaţiile contabile necesare 
înţelegerii fenomenelor reflectate? 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 Ionescu Ion 
 

 
ÎNTOCMIT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate:         TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă  
Perioada supusă auditului:          09.07.2003–31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebarii DA NU Numele şi 
prenumele 
auditorului 

intern 
1 2 3 4 5 

1. În luna martie 2004 există regularizări? 
2. Regularizările efectuate au la bază explicaţii 
(motivaţii) reale şi legale? 
3. Soluţia aleasă pentru regularizare (în roşu 
sau în negru) a avut în vedere să nu denatureze 
rulajele conturilor unde au fost operate?  

Rulajele debitoare şi creditoare cu 
accent pe influenţa eventualelor 
regularizări (stornări în roşu sau în 
negru)efectuate în evidenţa financiar 
contabilă în luna martie 2004 

4. Formulele contabile alese în cazul 
regularizărilor au respectat funcţiunile conturilor 
prevăzute în planul de conturi aprobat prin 
O.M.F. nr. 324/1984 actualizat? 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 Ionescu Ion 
 

 
 
ÎNTOCMIT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Analiza soldurilor conturilor în luna martie 2003 
Perioada supusă auditului: 09.07.2003–31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de auditat 
 

Enunţul întrebării 
 

DA 
 

NU 
Numele si 
prenumele 

auditorului intern 
1 2 3 4 5 

1. Componenţa soldurilor 
conturilor la 31.03.2004 

1. Soldurile conturilor analitice, desfăşurate din 
conturile sintetice respectă funcţiunea acestor 
conturi conform prevederilor planului de 
conturi aprobat prin O.M.F. nr. 324/1984 
actualizat? 
1. Conturile de activ au solduri debitoare sau 
sunt soldate? 

2. Natura soldurilor conturilor la 
31.03.2004 

2. Conturile de pasiv au solduri creditoare sau 
sunt soldate? 
1. Totalul sumelor înscrise în debitul conturilor 
este corect stabilit? 
Totalul sumelor înscrise în creditul conturilor 
este corect stabilit? 

3. Valoarea aritmetică a soldurilor 
conturilor la 31.03.2004 
 

3. Soldurile conturilor sunt stabilite corect ca 
diferenţă între totalul sumelor debitoare şi 
creditoare? 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

  
Ionescu Ion 

 

ÎNTOCMIT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 
 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor patrimoniale  
Perioada supusă auditului: 09.07.2003–31.05.2004 
 
Denumirea activitatii de auditat Enuntul întrebării DA NU Numele şi 

prenumele 
auditorului intern 

1 2 3 4 5 
Formulele contabile utilizate la 
înregistrarea operaţiunilor 
patrimoniale în luna martie 2004 

1. Formulele contabile utilizate la înregistrarea 
operaţiunilor patrimoniale în luna martie 2003 
respectă prevederile planului de conturi şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate 
prin O.M.F. nr. 324/1984 cu modificările şi 
completările ulterioare? 

 
 

X 

  
Ionescu Ion 

 

 
ÎNTOCMIT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele din pasiv potrivit  
                                                     Situaţiilor financiare  
Perioada supusă auditului: 09.07.2003–31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de auditat Enunţul întrebării DA NU 
Numele şi 
prenumele 

auditorului intern 
1 2 3 4 5 

1. În bilanţul contabil încheiat la 31.03.2003 
există corespondenţă între conturile din activ şi 
cele din pasiv? 

X 

2. Corespondenţa conturilor din activul 
bilanţului cu cele din pasiv respectă funcţiunile 
conturilor? 

X 

3. Corespondenţa conturilor din activul 
bilanţului cu cele din pasiv se face cu 
respectarea posturilor prevăzute pentru 
conturile analizate în planul de conturi 
aprobat? 

X 

Întocmirea situaţiei financiare la 
31.03.2004  

4. Corespondenţa conturilor din activul 
bilanţului cu cele din pasiv este corect 
reflectată în situaţia corelaţiei conturilor 
încheiată la balanţa de verificare de la 
31.03.2003?  

X 

 Ionescu Ion 
 

ÎNTOCMIT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura ……………….. 
APROBAT: V. M.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală ……………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 
 
Denumirea unităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţului la produsul 
                                                     „Mapă cu buzunar policromie“ 
Perioada supusă auditului: 09.07.2003–31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de 
auditat 

Enunţul întrebării DA NU 
Numele şi prenumele 

auditorului intern 

1. Preţurile practicate de unitatea auditată au 
fost stabilite pe baza analizei costurilor din 
punct de vedere tehnologic şi economico-
financiar, conf. art .21 alin. 2 din Normele 
Metodologice aprobate prin OMI 1086/2000? 

X  

2. Costurile de producţie au fost determinate 
pe baza fişelor tehnologice, normelor de 
consum de materiale şi normelor de timp 
conform prevederilor art.21 alin.3 din 
Normele Metodologice aprobate  prin OMI nr. 
1086/2000? 

X  

Stabilirea preţului utilizat în 
funcţie de normele de timp şi de 
normele de consum materiale 
etc. la produsul „Mapă cu 
buzunar policromie“ în perioada 
01.01–31.03.2004 

3. Calculaţiile de preţ cuprind articolele de 
calculaţie prevăzute de art. 21 pct. 1-8 din 
Normele Metodologice aprobate prin OMF nr. 
1086/2000?  

X  

Popescu Marin 

 4. La fundamentarea calculaţiilor de preţ sunt 
respectate prevederile art. 22 din Normele 
Metodologice aprobate prin OMI nr. 
1086/2000 

X   
Popescu Marin 
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5. Calculaţiile de preţ au fost întocmite de 
către compartimentele tehnice de specialitate 
în conformitate cu prevederile art. 23 din 
Normele Metodologice aprobate prin OMI nr. 
1086/2000 aşa cum a fost modificat prin OMI 
nr. 23/2001? 

X  

1. Calculaţiile de preţ sunt certificate de şefii 
compartimentelor de specialitate în 
conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) din 
OMI nr. 23/2001? 

X  

2. Calculaţiile de preţ au fost vizate pentru 
controlul financiar preventiv propriu de către 
şeful compartimentului financiar-contabilitate, 
conform prevederilor art. 1 alin. (3) din OMI 
nr. 23/2001 

X  

Obţinerea aprobărilor legale 
pentru preţul stabilit la produsul 
„Mapă cu buzunar policromie“ în 
perioada 01.01–31.03.2004 

3. Calculaţiile de preţ sunt aprobate de şeful 
unităţii auditate? 

X  

 
 
 

Popescu Marin 
 

1. Pentru perioada analizată au existat cazuri 
de modificări ale elementelor care au stat la 
baza stabilirii preţurilor? 

X  

2. În cazul modificării acestor elemente, 
unitatea a luat măsura revizuirii (actualizării) 
preţurilor care aveau în componenţă aceste 
elemente conform prevederilor art. 24 din 
Normele Metodologice aprobată prin OMI nr. 
1086/2000? 

X  

Actualizarea calculaţiilor de preţ 
în situaţia în care s-au modificat 
elementele care au stat la baza 
stabilirii lor la produsul „Mapă cu 
buzunar policromie “ în perioada 
01.01-31.03.2004 

3. Există cazuri de majorare globală a 
preţurilor pe baza unor coeficienţi stabiliţi prin 
aprecierea sau subdimensionarea costurilor? 

X  

 
 
 

Popescu Marin 

 
ÎNTOCMIT: P. M.  Data 20.06.2004  Semnătura………………………. 
APROBAT: I. I.   Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală…………………. 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
CHESTIONAR – LISTA DE VERIFICARE 

 
Denumirea unităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit: Programul de producţie 
Perioada supusă auditului: 09.07.2003–31.05.2004 
 

Denumirea activităţii de 
auditat 

Enunţul întrebării Da Nu 
 
Numele şi prenumele 

auditorului intern 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. Există un program de producţie pentru anul 
2004? 

X  

2. Programul de producţie a fost întocmit de 
sectorul plan, lansare şi urmărire comenzi pe 
baza necesarului transmis de unităţile din 
structura M.A.I. conform anexei nr. 3A la 
Normele Metodologice aprobate prin OMI 
nr.1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare? 

X  

Întocmirea programului de 
producţie aferent perioadei 
 01.01–31.03.2004. 

3. Activităţile Tipografiei, conform art. 15 
(tabelul nr.3), din Normele Metodologice 
aprobate prin OMI 1086/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare? se regăsesc 
cuantificate, după caz, în programul de 
producţie al unităţii? 

X  

 
 

Popescu Marin 
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4. Programul de producţie al Tipografiei, 
conţine toate elementele corespunzătoare 
specificului său dintre cele prevăzute de art.16 
din Normele Metodologice aprobate prin OMI 
nr. 1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare? 

X  

1. Programul de producţie pentru anul 2004 
este aprobat de către Direcţia Management 
Logistic? 

X  Obţinere aprobărilor legale 
privind programul de 
producţie aferent perioadei 
01.01-31.03.2004 2. Avizările şi aprobările sunt date pe fila 

special prevăzută de art. 16 din Normele 
Metodologice aprobate prin OMI nr. 1086/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare? 

X  

Popescu Marin 

1. Termenele de realizare a produselor 
prevăzute în planul de producţie sunt 
respectate? 

X  

2. Evaluarea, urmărirea şi raportarea 
indicatorilor economico-financiari se face 
conform prevederilor art. 26 din Normele 
Metodologice aprobate prin OMI nr. 1086/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare? 

X  

Realizare programului de 
producţie aferent perioadei 
01.01-31.03.2004 

3. Propunerile de reaşezare sau modifi-care a 
unor poziţii din plan sau a unor indicatori 
respectă metodologia prevăzută la art. 29 din 
Normele Metodologice aprobate prin O.M.I. nr. 
1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare? 

X  

Popescu Marin 

 
ÎNTOCMIT: P. M.  Data 20.06.2004  Semnătura………………………. 
APROBAT: I. I.  Data 20.06.2004  Semnătura şi ştampila personală………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
 

pentru realizarea obiectivului de audit: Legalitatea achiziţiei de hârtie ofset-sul 60 gr/mp şi hârtie de scris 
Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 

 
Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii Cine este responsabil Documentul justificativ şi/sau 

documentul final 
0 1 2 3 4 

Comisia de evaluare a 
ofertelor 

Preşedintele comisiei 
de evaluare a ofertelor

Anunţul de atribuire a contractului de 
furnizare 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarii) Şeful unităţii Contractul de furnizare semnat 

Comisia de evaluare a 
ofertelor 

Preşedintele comisiei 
de evaluare a ofertelor

Hotărâri judecătoreşti irevocabile 
pentru soluţionarea contestaţiilor 
(după caz) 

Comisia de conciliere Preşedintele comisiei 
de conciliere 

Hotărârea comisiei de conciliere 
(după caz) 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarii) Şeful unităţii 

Dispoziţia zilnică a şefului unităţii  de 
numirea comisiei de conciliere  
(după caz) 

Comisia de conciliere Preşedintele comisiei 
de conciliere 

Comunicarea către ofertanţi/ 
candidaţi a măsurilor adoptate ca 
urmare a contestaţiilor (după caz) 

1 Achiziţia de hârtie ofset-sul 
60 gr/mp şi hârtie de scris 

efectuată în perioada 
01.01–31.03.2004 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarii) Şeful unităţii Contestaţiile primite (după caz) 
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Hotărârea comisiei de evaluare cu 
privire la rezultatul aplicării 
procedurii pentru atribuirea 
contractului de furnizare 
Lista cuprinzând denumirea/ numele 
şi adresa ofertanţilor 

  

Comisia de evaluare a 
ofertelor 

Preşedintele comisiei 
de evaluare a ofertelor

Procesul-verbal întocmit cu ocazia 
deschiderii ofertelor 
Hotărârea comisiei de evaluare cu 
privire la rezultatul selecţiei 
ofertanţilor 
Lista cuprinzând denumirea/ numele 
şi adresa candidaţilor care participă 
la selecţie 
Documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei care cuprinde: 

�Fişa de date a achiziţiei: 
- declaraţie privind eligibilitatea 
(formularul B1 din O.M.F. 
nr. 1012/2001) 
- fişa de informaţii generale 
(formularul B2 din O.M.F. 
nr. 1012/2001) 
- autorizarea pentru livrarea 
produselor (formularul B3 din 
O.M.F. nr. 1012/2001) 
- fişă de informaţii privind 
experienţa similară (formularul B4 
din O.M.F. 1012/2001) 
�Caietul de sarcini 
�Ofertele participanţilor 

Anunţul şi/sau invitaţia de 
participare, după caz 

    

Anunţul de intenţie, după caz 
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Nota privind determinarea valorii 
estimate, fără TVA, a contractului de 
achiziţie publică 
Scrisorile de garanţie bancară 
pentru participarea la licitaţie 

Comisia de evaluare a 
ofertelor 

Preşedintele comisiei 
de evaluare a ofertelor

Ordine de plată pentru constituirea 
garanţiei de participare la licitaţie 

  

Contabilul şef 
Locţiitorul şefului unităţii 

pentru logistică 
(similarii) 

Scrisoarea de garanţie bancară 
pentru garanţia de bună execuţie 
constituită de ofertantul care a fost 
declarat câştigător al licitaţiei 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarii) Şeful unităţii 

Dispoziţia zilnică a şefului unităţii 
pentru constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor 

  

Contabilul şef (similarii) Şeful unităţii 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
unităţii din care să reiasă existenţa 
sumelor destinate achiziţiilor de 
bunuri în discuţie 

  Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarii) Şeful unităţii Necesarul de aprovizionat întocmit 

pentru anul 2004 
 

AUDITOR,          APROBAT, 
Popescu Marin        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
 

pentru realizarea obiectivului de audit: Respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea  
şi eliberarea obiectelor de inventar şi a materialelor 

 
Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 

 
 

Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii Cine este responsabil Documentul justificativ 

şi/sau documentul final 
0 1 2 3 4 

Şeful compartimentului 
management organizatoric şi 

operaţii (similarul) 

Şeful unităţii Statul de organizare al 
unităţii 

Persoana care efectuează 
calculul drepturilor băneşti Şeful unităţii Statul de plată al unităţii 

Persoana care ţine evidenţa 
personalului 

Şeful compartimentului 
management resurse umane 

(similarii) 

Dosarul de personal al 
gestionarului 

Şeful compartimentului 
management resurse umane 

(similarul) 
Şeful unităţii Ordinul de personal al 

gestionarului 

1 Angajarea gestionarilor – la 
data auditării 

Şeful compartimentului 
management resurse umane 

(similarul) 
Şeful unităţii Ordinul de încadrare al 

gestionarului 
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Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Decizia zilnică a şefului 
unităţii prin care a fost 
numită o persoană care nu 
deţine o funcţie de gestionar, 
însă aceasta va exercita în 
mod permanent atribuţii de 
primire, păstrare şi eliberare 
de bunuri 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii Contractul de garanţie al 

gestionarului 
Persoana care efectuează 
calculul drepturilor băneşti Şeful unităţii Statul de plată al unităţii 

2 Constituirea şi reţinerea 
garanţiei pentru funcţiile de 
gestionari – la data auditării

Persoana care deţine 
evidenţa financiară Contabilul şef 

Fişa contului 119.01.11 
„Garanţii materiale reţinute 
gestionarilor“ 

Persoana care ţine evidenţa 
financiară Contabilul şef 

Fişa contului 231.06 
„Creditori din garanţii depuse 
de gestionari“ 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Decizia zilnică a şefului 
unităţii prin care s-a stabilit 
cuantumul garanţiei 
persoanei care nu are 
funcţia de gestionar, însă 
aceasta exercită în mod 
permanent atribuţii de 
primire, păstrare şi eliberare 
de bunuri 

Persoana care ţine evidenţa 
financiară Contabilul şef 

Carnetul de consemnare a 
garanţiilor în numerar 
depuse la CEC sau la bănci

  

Persoana care ţine evidenţa 
financiară Contabilul şef Extrasul de cont emis de 

CEC sau unitatea bancară 
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Persoana care ţine evidenţa 
financiară Şeful unităţii 

Adresa emisă de unitate 
către CEC sau unitatea 
bancară pentru eliberarea 
sumei consemnate drept 
garanţie în vederea 
acoperirii pagubelor cauzate 
unităţii 

Persoana desemnată de 
şeful unităţii pentru 

întocmirea titlului executoriu
Şeful unităţii Titlul executoriu definitiv 

Persoana care ţine evidenţa 
financiară Şeful unităţii 

Adresa emisă de unitate 
către filiala CEC sau 
unitatea bancară pentru 
restituirea diferenţei în plus 
ca urmare a recalculării 
garanţiei gestionarului 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Decizia zilnică a şefului 
unităţii prin care au fost 
numite comisiile de recepţie

Persoana care ţine 
contabilitatea sintetică a 
obiectelor de inventar 

Contabilul şef 
Fişa de cont pentru 
operaţiuni diverse aferentă 
obiectelor de inventar 

3 Primirea (recepţia) 
obiectelor de inventar şi a 

mterialelor efectuată în luna 
martie 2004 

Persoana care ţine 
contabilitatea analitică a 
obiectelor de inventar 

Contabilul şef 
Fişa de cont analitic pentru 
valori materiale aferentă 
obiectelor de inventar 

Persoana care gestionează 
bunuri de resortul obiectelor 

de inventar 
Contabilul şef 

Fişa de magazie aferentă 
obiectelor de inventar aflate 
în depozit 

Persoana care ţine evidenţa 
obiectelor de inventar 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Fişa de evidenţă a obiectelor 
de inventar în folosinţă 

  

Persoana care ţine evidenţa 
obiectelor de inventar 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Fişa de evidenţă a stocurilor 
şi a obiectelor de inventar pe 
locuri de folosinţă 
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Persoana care ţine evidenţa 
obiectelor de inventar 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Inventarul completului 

Persoana care are dreptul la 
echipament cadre Şeful unităţii Raport de echipament 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Factura fiscală, Factura şi 
Bonul fiscal aferente 
obiectelor de inventar intrate 
în gestiune 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
aferent obiectelor de 
inventar intrate în gestiune 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Procesul verbal de predare-
primire în cazul transferului 
fără plată a obiectelor de 
inventar 

Comisia de recepţie Preşedintele comisiei de 
recepţie 

Nota de recepţie şi 
constatare de diferenţe 
aferentă obiectelor de 
inventar intrate în gestiune 

Comisia de inventariere Şeful unităţii 

Procesul-verbal de 
inventariere pentru obiectele 
de inventar constatate în 
plus la inventariere 

Persoana care ţine 
contabilitatea sintetică a 

materialelor 
Contabilul şef 

Fişa de cont pentru 
operaţiuni diverse aferentă 
bunurilor de resortul 
materialelor 

Persoana care ţine 
contabilitatea analitică a 

materialelor 
Contabilul şef 

Fişa de cont analitic pentru 
valori materiale aferentă 
bunurilor de resortul 
materialelor 
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Persoana care gestionează 
bunuri de resortul 

materialelor 
Contabilul şef 

Fişa de magazie aferentă 
bunurilor de resortul 
materialelor aflate în depozit

Persoana care gestionează 
formulare cu regim special Contabilul şef Fişa de magazie a 

formularelor cu regim special

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Factura fiscală, Factura şi 
Bonul fiscal aferente 
bunurilor de resortul 
materialelor intrate în 
gestiune 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
aferent bunurilor de resortul 
materialelor intrate în 
gestiune 

Comisia de recepţie Preşedintele comisiei de 
recepţie 

Nota de recepţie şi 
constatare de diferenţe 
aferentă bunurilor de resortul 
materialelor intrate în 
gestiune 

Comisia de inventariere Şeful unităţii 

Procesul-verbal de 
inventariere aferent bunurilor 
de resortul materialelor 
constatate în plus la 
inventariere 

  

Comisia de casare Şeful unităţii 

Procesul-verbal de scoatere 
din funcţiune şi casare a 
mijloacelor fixe / de 
declasare şi casare a unor 
bunuri materiale intrate în 
gestiune, rezultate din 
casarea mijloacelor fixe sau 
a obiectelor de inventar 
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Persoana care predă bunuri 
de resortul materialelor 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Bonul de predare-transfer, 
restituire folosit pentru 
intrarea în gestiune a 
tipăriturilor, publicaţiilor şi a 
materialelor provenite din 
recuperări 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Factura aferentă obiectelor 
de inventar valorificate în 
afara unităţii 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
aferent obiectelor de 
inventar transferate la alte 
unităţi 

4 
Eliberarea obiectelor de 
inventar respectiv a 
materialelor din gestiune 
efectuate în luna martie 
2004 

Comisia de casare Şeful unităţii 

Procesul-verbal de scoatere 
din funcţiune şi casare a 
mijloacelor fixe / de 
declasare şi casare a unor 
bunuri materiale folosit 
pentru ieşirea obiectelor de 
inventar din gestiune 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Procesul-verbal de predare-
primire aferent obiectelor de 
inventar transferate la alte 
unităţi 

Persoana care are 
responsabilitatea gestionării 

valorilor materiale 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Bonul de consum sau Bonul 
de consum colectiv aferente 
obiectelor de inventar de 
natura echipamentului 
distribuit cadrelor 

   

Persoana care are 
responsabilitatea gestionării 

valorilor materiale 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Bonul de predare-transfer 
restituire folosit pentru 
mişcarea obiectelor de 
inventar în cadrul unităţii 
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Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
folosit pentru transferurile de 
obiecte de inventar la 
subunităţi şi gestiuni 
dispersate teritorial 

Comisia de inventariere Şeful unităţii 

Procesul-verbal de 
inventariere pentru obiectele 
de inventar constatate lipsă 
la inventariere 

Comisia de cercetare 
administrativă Şeful unităţii 

Procesul-verbal de cercetare 
administrativă referitor la 
obiectele de inventar 
constatate lipsă 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Factura pentru bunurile de 
resortul materialelor 
valorificate 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
pentru transferul materialelor 
între unităţi 

Persoana care are 
responsabilitatea gestionării 

valorilor materiale 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Bonul de consum sau Bonul 
de consum colectiv folosit 
pentru eliberările de 
materiale din gestiune 

Comisia de inventariere Şeful unităţii 

Procesul-verbal de 
inventariere pentru 
materialele constatate lipsă 
la inventariere 

Comisia de cercetare 
administrativă Şeful unităţii 

Procesul-verbal de cercetare 
administrativă referitor la 
materialele constatate lipsă 
la inventariere 
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Persoana care are 
responsabilitatea gestionării 

valorilor materiale 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică (similarul) 

Bonul de predare-primire, 
restituire folosit pentru 
mişcările de materiale între 
gestiuni şi locuri de folosinţă

  
Locţiitorul şefului unităţii 

pentru logistică (similarul) Şeful unităţii 

Avizul de însoţire a mărfii 
folosit pentru mişcările de 
materiale între gestiuni şi 
locuri de folosinţă dispersate 
teritorial 

AUDITOR,          APROBAT, 
Marinescu Vasile        Auditor, 

           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Inventarierea anuală a patrimoniului  

Denumirea entităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
 

Nr. 
crt 

Activitatea de 
auditat Cine are atribuţii Cine este responsabil Documentul justificativ şi/sau 

documentul final 
0 1 2 3 4 

Contabilul şef Şeful unităţii Decizia zilnică a şefului unităţii  prin 
care au fost numite comisiile de 
inventariere 

Persoana care a 
efectuat instructajul 
comisiei de inventariere 

Persoana stabilită de 
şeful unităţii de a efectua 
instructajul comisiei de 
inventariere 

Procesul – verbal de instruire a 
comisiilor de inventariere 

Contabilul şef Şeful unităţii Decizia zilnică a şefului unităţii  prin 
care au fost înlocuiţi unii membri ai 
comisiilor de inventariere 

1. Pregătirea 
inventarierii 
patrimoniului 
aferentă anului 
2003 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Formularele „Lista de inventariere – 
varianta simplificată (cod 14-3-12/b)” şi 
„Lista de inventariere varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)” vizate şi 
parafate de către contabilul şef 

2.  Realizarea 
efectivă a 
inventarierii 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
entariere 

Declaraţia scrisă (cod 14-8-1) a 
persoanei care gestionează valori 
materiale sau băneşti 
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Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Procesul-verbal de sigilare a 
depozitelor gestiunii 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Procesul-verbal de desigilare a 
depozitelor gestiunii 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
mijloacelor fixe aflate în păstrare în 
depozitele unităţii 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
obiectelor de inventar în depozitele 
unităţii. 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
materialelor aflate în depozitele 
unităţii 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8/b) a 
fosrmularelor cu regim special 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
mijloacelor fixe (bune) aflate în 
depozitele gestiunii 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
mijloacelor fixe (bune) întocmită pe 
locuri de folosinţă 

patrimoniului 
aferentă anului 
2003 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
mijloacelor fixe depreciate, 
deteriorate, inutilizabile, fără mişcare 
sau greu vandabile 
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Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12) aferentă 
mijloacelor fixe la care s-au constatat 
plusuri, lipsuri sau deprecieri la 
inventariere 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
obiectelor de inventar (bune) aflate în 
depozitele gestiunii  

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
obiectelor de inventar (bune) 
întocmită pe locuri de folosinţă 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
obiectelor de inventar depreciate, 
deteriorate, inutilizabile, fără mişcare 
sau greu  vandabile 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12) aferentă 
obiectelor de inventar  la care s-au 
constatat plusuri, lipsuri sau deprecieri 
la inventariere 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
materialelor (bune) aflate în 
depozitele gestiunii 

  

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) aferentă 
materialelor depreciate, deteriorate, 
inutilizabile, fără mişcare sau greu 
vandabile 
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Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12) aferentă 
materialelor  la care s-au constatat 
plusuri, lipsuri sau deprecieri la 
inventariere 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere  cuprinzând 
comenzile în curs, abandonate sau 
sistate 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere  cuprinzând 
creanţele şi obligaţiile incerte sau în 
litigiu 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere  cuprinzând 
produsele care nu au trecut toate 
fazele (stadiile) prelucrării impuse de 
procesul  tehnologic de producţie cât 
şi produsele care deşi au fost 
terminate nu au trecut toate probele 
de recepţionare tehnică sau nu au fost 
completate cu toate piesele şi 
accesoriile lor 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere  cuprinzând 
materiile prime, materialele, piesele 
de schimb etc., aflate la locurile de 
muncă şi nesupuse prelucrării. 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere aferentă 
formularelor cu regim special 

  

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Lista de inventariere cuprinzând 
bunurile materiale aparţinând altor 
unităţi aflate în custodie la unitatea 
auditată 
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Contabilul şef Şeful unităţii Lista de inventariere aferentă 
bunurilor materiale aparţinând unităţii 
auditate aflate în custodie la alte 
unităţi 

Contabilul şef Şeful unităţii Adresă emisă de unitatea auditată, 
prin care s-a comunicat eventualele 
nepotriviri referitoare la bunurile 
materiale aflate în custodie la alte 
unităţi 

Contabilul şef Şeful unităţii Actul de custodie 
Persoana care ţine 
evidenţa financiară 

Contabilul şef Extrasul de cont din ultima zi bancară. 

Persoana care ţine 
evidenţa financiară 

Contabilul şef Fişa contului sintetic 225  „Clienţi” 

Persoana care ţine 
evidenţa financiară 

Contabilul şef Fişa contului sintetic 234  „Furnizori” 

Contabilul şef Şeful unităţii Adresă emisă de unitatea auditată 
prin care s-a solicitat unui terţ 
confirmarea soldurilor pentru creanţe 
mai mari de 6 luni 

Casierul unităţii Contabilul şef Registrul de casă-în lei (cod 14-4-7 A) 
Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 

inventariere 
Notă explicativă luată persoanei care 
are răspunderea gestionării valorilor 
materiale sau băneşti, referitoare la 
lipsurile, plusurile, deprecierile, 
expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze 

3. Valorificarea 
rezultatelor 
inventarierii 
patrimoniului 

Comisia de inventariere Seful unităţii Procesul-verbal de inventariere 
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Şeful unităţii Şeful unităţii Lista cu sorturile de valori materiale 
care întrunesc condiţiile de 
compensare datorită riscului de 
confuzie 

Comisia de inventariere Preşedintele comisiei de 
inventariere 

Baza de calcul privind modul de 
compensare între plusurile şi lipsurile 
constatate la inventariere 

Comisia de inventariere Şeful unităţii Actul justificativ şi baza de calcul 
pentru bunurile materiale la care s-au 
acceptat scăzăminte (perisabilităţi) 

Comisia de cercetare 
administrativă 

Şeful unităţii Procesul-verbal de cercetare 
administrativă 

Comisia de cercetare 
administrativă 

Preşedintele comisiei de 
cercetare administrativă 

Baza de calcul privind stabilirea valorii 
de înlocuire a lipsurilor imputabile 

Persoana care ţine 
contabilitatea 
mijloacelor fixe şi a 
terenurilor 

Contabilul şef Registrul numerelor de inventar (cod 
14-2-1) pentru mijloace fixe 

Persoana care ţine 
contabilitatea 
mijloacelor fixe şi a 
terenurilor 

Contabilul şef Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2). 

Persoana care ţine 
contabilitatea 
mijloacelor fixe şi a 
terenurilor 

Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse 
(cod 14-6-22) aferentă mijloacelor fixe 

Persoana care ţine 
contabilitatea sintetică a 
obiectelor de inventar 

Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse 
(cod 14-6-22) aferentă obiectelor de 
inventar 

aferentă anului 
2003 

Persoana care ţine 
contabilitatea analitică a 
obiectelor de inventar 

Contabilul şef Fişa de cont analitic pentru valori 
materiale (cod 14-3-10) aferentă 
obiectelor de inventar 
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Persoana care ţine 
contabilitatea sintetică a 
materialelor 

Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse 
(cod 14-6-22) aferentă materialelor 

Persoana care ţine 
contabilitatea analitică a 
materialelor 

Contabilul şef Fişa de cont analitic pentru valori 
materiale (cod 14-3-10) aferentă 
materialelor 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
mijloacelor fixe aflate în păstrare în 
depozitele unităţii 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
obiectelor de inventar aflate în 
depozitele unităţii. 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8) aferentă 
materialelor aflate în depozitele 
unităţii 

Persoana care are 
răspunderea gestionării 
valorilor materiale în 
cauză 

Contabilul şef Fişa de magazie (cod 14-3-8/b) 
aferentă formularelor cu regim special 

Persoana care ţine 
evidenţa mijloacelor fixe 
şi a terenurilor 

Contabilul şef Lista de evidenţă şi inventariere a 
mijloacelor fixe (cod 14-1-2/a) 

Persoana care ţine 
evidenţa mijloacelor fixe 
şi a terenurilor 

Contabilul şef Fişa de evidenţă a obiectelor de 
inventar în folosinţă (cod 14-3-9) 
aferentă mijloacelor fixe aflate pe 
locuri de folosinţă 

   

Persoana care ţine 
evidenţa mijloacelor fixe 
şi a terenurilor 

Contabilul şef Fişa individuală aferentă mijloacelor 
fixe de resortul armamentului, geniu-
chimic, a mijloacelor specifice de 
ordine publică la cadre 
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Persoana care ţine 
evidenţa obiectelor de 
inventar în folosinţă 

Contabilul şef Fişa de evidenţă a obiectelor de 
inventar în folosinţă (cod 14-3-9) 

Persoana care ţine 
evidenţa obiectelor de 
inventar în folosinţă 

Contabilul şef Fişa de evidenţă a stocurilor şi a 
obiectelor de inventar pe locuri de 
folosinţă (cod 14-3-9/a) 

Persoana care ţine 
evidenţa obiectelor de 
inventar în folosinţă 

Contabilul şef Inventarul completului 

Persoana care ţine 
evidenţa obiectelor de 
inventar în folosinţă 

Contabilul şef Raportul pentru echipament   

Şeful compartimentului 
contabilitate (similarul) 

Contabilul şef Registrul-inventar (cod 14-1-2) 

 
         AUDITOR,         APROBAT, 
Marinescu Vasile        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Legalitatea plăţilor şi a cheltuielilor efectuate,  

în numerar sau prin virament, pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii  
care nu privesc activitatea de bază 

 
Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 

 
Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii Cine este 

responsabil 
Documentul justificativ şi/sau 

documentul final 
0 1 2 3 4 

Necesarul de aprovizionat 
pentru anul 2004 
Raport de necesitate pentru achiziţionarea 
unor bunuri necuprinse în necesarul anual 
Factură 
Factură fiscală 
Bon fiscal 
Aviz de însoţire a mărfii 
Bon de consum 
Bon de consum colectiv 
Comenzi de lucru pentru lucrările executate 
în regie proprie 

1 Plăţile şi cheltuielile 
efectuate în luna martie 
2004  

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică 
(similarul) 

Şeful unităţii 

Contracte şi/sau comenzi încheiate cu 
furnizorii de utilităţi 
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Contabil şef Şeful unităţii Bugetul de venituri şi cheltuieli 

2 

Încadrarea, potrivit 
clasificaţiei bugetare, a 
plăţilor şi cheltuielilor 
efectuate în luna martie 
2004 

Persoana care ţine 
evidenţa contabilă Contabilul şef Fişele de operaţiuni bugetare 

Comisia de recepţie 
Locţiitorul şefului 
unităţii pentru 
logistică (similarul)

Documente de recepţie aferente facturilor 
pentru achiziţiile de 
bunuri materiale 

3 
Documentele  justificative 
pentru plata bunurilor 
materiale achiziţionate  în 
luna martie 2004, altele 
decât cele pentru 
activitatea de bază 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică 
(similarul) 

Şeful unităţii 
Factură 
Factură fiscală 
Bon fiscal 
Comenzi de lucru 
Procese-verbale de recepţie a lucrărilor 

4 Documentele justificative 
pentru plata   lucrărilor 
executate în luna martie 
2004 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică 
(similarul) 

Şeful unităţii 

Bonuri de consum pentru scoaterea din 
gestiuni a bunurilor materiale necesare 
executării de lucrări 

5 

Documentele justificative 
pentru plata   achiziţiilor 
de servicii pe luna martie 
2004 

Locţiitorul şefului unităţii 
pentru logistică 
(similarul) 

Şeful unităţii 
Facturi de utilităţi 
Contracte şi/sau convenţii încheiate cu 
furnizorii de utilităţi 

        AUDITOR,                                                                                                                APROBAT, 

 Ionescu Ion        Auditor, 
            Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 

pentru realizarea obiectivului de audit: Respectarea prevederilor statului de organizare 
privind încadrarea personalului  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
NR. 

CRT. ACTIVITATEA DE AUDITAT CINE ARE ATRIBUŢII CINE ESTE 
RESPONSABIL 

DOCUMENTUL JUSTIFICATIV ŞI/SAU 
DOCUMENTUL FINAL 

Şeful compartimentului 
management organizatoric şi 
operaţii (similarul) 

Şeful unităţii Statul de organizare al unităţii 

Persoana care efectuează 
calculul drepturilor băneşti 

Şeful unităţii Statul de plată a drepturilor băneşti 
pe luna martie 2004 

1 Concordanţa statului de 
organizare cu statele de 
plată pe luna martie 2004 

Şeful compartimentului 
management resurse-umane 
(similarul) 

Şeful unităţii Dosarele de personal ale celor 
încadraţi în perioada auditată 

Dosarele de personal ale celor 
încadraţi în perioada auditată 

Şeful compartimentului 
management resurse-umane 
(similarul) 

Şeful unităţii 

Ordinele de personal pentru 
persoanele încadrate în perioada 
auditată 

2 Încadrarea personalului 
conform condiţiilor de studii 
şi vechime prevăzute pentru 
funcţiile respective, 
efectuată în perioada 
09.07.2003-31.05.2004 Persoana care efectuează 

calculul drepturilor băneşti 
Şeful unităţii Statele de plată ale unităţii pe lunile 

supuse auditării 

              AUDITOR:                                                                                                                   APROBAT, 
Ionescu Ion         Auditor, 

            Vasilescu Mirel 
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MINISTERULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de verificare  

sintetice şi analitice  
Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 

 
 

Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii 

Cine este 
responsabil 

Documentul justificativ şi/sau 
documentul final 

0 1 2 3 4 
1 Funcţionarea conturilor de 

activ înscrise în balanţa de 
verificare sintetică şi 
analitică întocmită la 
31.03.2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef Fişele de cont sintetice şi analitice 
corespunzătoare conturilor de activ 
potrivit planului de conturi 

2 Funcţionarea conturilor de 
pasiv înscrise în balanţa de 
verificare sintetică şi 
analitică întocmită la 
31.03.2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef Fişele de cont sintetice şi analitice 
corespunzătoare conturilor de pasiv 
potrivit planului de conturi 

          AUDITOR,                                                                                                                       APROBAT, 
Ionescu Ion          Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 
 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 
 

NR. 
CRT. ACTIVITATEA DE AUDITAT CINE ARE ATRIBUŢII CINE ESTE 

RESPONSABIL 
DOCUMENTUL JUSTIFICATIV ŞI/SAU 

DOCUMENTUL FINAL 
0 1 2 3 4 
1 Desfăşurarea conturilor 

sintetice pe conturi analitice 
în anul 2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef Fişele de cont sintetice şi analitice

          AUDITOR,                                                                                                   APROBAT, 

       Ionescu Ion        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI 

AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 
 

Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii Cine este 

responsabil 
Documentul justificativ şi/sau 

documentul final 
0 1 2 3 4 

Registrul-jurnal 

Note-contabile 
Documente justificative pentru 
operaţiuni de regularizări 
Fişele de cont sintetice şi analitice 
Balanţa de verificare lunară 

1 Rulajele debitoare şi 
creditoare cu accent pe 
influenţa eventualelor 
regularizări (stornări în roşu 
sau negru) efectuate în 
evidenţa financiar- contabilă 
în luna martie 2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef 

 
 

                  AUDITOR,                                                                                                   APROBAT, 

       Ionescu Ion             Auditor, 
              Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 
 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Analiza soldurilor conturilor  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 
 

NR. 
CRT. ACTIVITATEA DE AUDITAT CINE ARE ATRIBUŢII CINE ESTE 

RESPONSABIL 
DOCUMENTUL JUSTIFICATIV ŞI/SAU 

DOCUMENTUL FINAL 

Fişele de cont sintetice şi analitice
1 Componenţa soldurilor 

conturilor la 31.03.2004 
Persoana care ţine evidenţa 

contabilă 
Contabilul şef 

Balanţa de verificare lunară 
Fişele de cont sintetice şi analitice2 Natura soldurilor conturilor la 

31.03.2004 
Persoana care ţine evidenţa 

contabilă 
Contabilul şef 

Balanţa de verificare lunară 
Fişele de cont sintetice şi analitice3 Valoarea aritmetică a 

soldurilor   conturilor 
31.03.2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef 

Balanţa de verificare lunară 

             AUDITOR,                                                                                                        APROBAT, 

       Ionescu Ion        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 
 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor patrimoniale  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 
 

NR. 
CRT. ACTIVITATEA DE AUDITAT CINE ARE ATRIBUŢII CINE ESTE 

RESPONSABIL 
DOCUMENTUL JUSTIFICATIV ŞI/SAU 

DOCUMENTUL FINAL 
0 1 2 3 4 
1 Formulele contabile utilizate 

la înregistrarea operaţiunilor 
patrimoniale în luna 

martie 2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă 

Contabilul şef Registrul - jurnal 

            AUDITOR:                                                                                                      APROBAT, 

      Ionescu Ion        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 
 
 
TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 

pentru realizarea obiectivului de audit: Corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele mai pasiv 
potrivit situaţiilor financiare  

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 
 

Nr. 
crt. Activitatea de auditat Cine are atribuţii Cine este 

responsabil 
Documentul justificativ 
şi/sau documentul final 

0 1 2 3 4 
Persoana care ţine evidenţa 

contabilă Contabilul şef Bilanţ încheiat la 31.03.2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă Contabilul şef Contul de execuţie bugetară 

1 Întocmirea situaţiei 
financiare la 31.03.2004 

Persoana care ţine evidenţa 
contabilă Contabilul şef Situaţia corelaţiei conturilor 

(anexă la situaţia financiară) 

             AUDITOR,                                                                                                          APROBAT, 

       Ionescu Ion        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 
pentru realizarea obiectivului de audit: Programul de producţie al unităţii 

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
de auditat Cine are atribuţii Cine este responsabil Documentul justificativ şi/sau 

documentul final 
0 1 2 3 4 

Programul de producţie pe anul 
2004 
Necesarele de imprimate specifice 
şi comune transmise de unităţile 
aparatului central, comandamentele 
de armă şi cele aflate în directa 
finanţare a D.F.C. 
Anexa cu calculul fondului de timp 
productiv 
Anexa cu calculul salariului mediu 
orar 
Anexă cuprinzând modul de stabilire 
şi aprobare a cotei unice de regie 

1 Întocmirea programului 
de producţie aferent 
perioadei 01.01- 
31.03.2004 

Şeful sectorului plan Şeful unităţii 

Baza de calcul a necesarului de 
hârtie şi cartoane pentru realizarea 
programului de producţie 

2 Obţinerea aprobărilor 
legale privind programul 
de producţie  
aferent perioadei 01.01- 
31.03.2004  

Şeful sectorului plan 
 

Şeful Tipografiei 
 

Programul de producţie pe anul 
2004 



 191

Programul de producţie pe anul 
2004 
Adresa către D.M.L. cuprinzând 
raportarea lunară a realizărilor 

3 Realizarea programului 
de producţie  
aferent perioadei 01.01- 
31.03.2004 

Şeful sectorului plan  
 

Şeful Tipografiei 
 

Adrese către D.O.M.O. – cuprinzând 
Raportul sinteză privind evaluarea 
stadiului derulării planului şi 
programului „Administraţie centrală 
şi resurse pentru mobilizare“ 
subprogramul „Tipărituri“ 

    

Dosarul cu solicitări de înlocuire a 
unor tipărituri cu altele, dar care se 
încadrează în specificaţiile tehnice 
iniţiale şi care nu conduc la 
reaşezarea sau modificarea unor 
poziţii din programul de producţie 

            AUDITOR,                                                                                                APROBAT, 

Ionescu Ion        Auditor, 
          Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI (PISTA DE AUDIT) 

pentru realizarea obiectivului de audit: Stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţului la produsul  
„Mapă cu buzunar policromie“ 

Denumirea entităţii auditate: Tipografia M.A.I. 
 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA DE 
AUDITAT CINE ARE ATRIBUŢII CINE ESTE 

RESPONSABIL 

DOCUMENTUL 
JUSTIFICATIV ŞI/SAU 
DOCUMENTUL FINAL

0 1 2 3 4 
Calculaţiile de preţ întocmite 
de compartimentele tehnice 
de specialitate 
Comanda pentru lansarea şi 
urmărirea execuţiei 
produsului analizat  
Norme de consum  
tehnologic pentru hârtie şi 
cartoane 
Norme de producţie 
Norme de consum pentru 
materiale consumabile 
înglobate în produsul de 
bază 

1 Stabilirea preţului utilizat în 
funcţie de normele de timp, 
normele de consum 
materiale etc. la produsul 
„Mapă cu buzunar 
policromie” în perioada 
01.01-31.03.2004 

Şeful sectorului plan Şeful unităţii 

Lista cu tarife pentru 
determinarea preţurilor la 
lucrările şi prestaţiile 
tipografice 
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2 

Obţinerea aprobărilor 
legale pentru preţul stabilit 
la produsul „Mapă cu 
buzunar policromie” în 
perioada 01.01-31.03.2004

Şeful Sectorului plan 
Contabilul şef Şeful unităţii 

Calculaţiile de preţ întocmite 
de compartimentele tehnice 
de specialitate 

3 

Actualizarea calculaţiilor de 
preţ în situaţia în care s-au 
modificat elementele care 
au stat la baza stabilirii lor 
la produsul „Mapă cu 
buzunar policromie” în 
perioada 01.01-31.03.2004

Şeful Sectorului plan 
Contabilul şef Şeful unităţii 

Calculaţiile de preţ 
actualizate în funcţie de 
modificarea tarifelor, după 
caz 

 

             AUDITOR,         APROBAT, 
Popescu Marin        Auditor, 
           Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 

PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. Perioada supusă auditului
Domenii auditabile: 

1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de 
bază. 

2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale 
3. Inventarierea patrimoniului 
4. Financiar 
5. Contabilitate 
6. Producţie 

 
09.07.2004 – 31.05.2004 

 

OBIECTIVUL ACTIVITATEA 

D
U

R
A

TA
 

PE
R

SO
A

N
EL

E 
IM

PL
IC

A
TE

 (N
um

el
e 
şi

 
pr

en
um

el
e)

 

LO
C

U
L 

D
ES

FA
SU

R
A

R
II 

1.1. Legalitatea achiziţiei 
de hârtie offset-sul 60 
gr/m.p. şi hârtie de scris 
efectuată în perioada 01.01. 
– 31.05.2004 

 06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

2.1. Respectarea 
dispoziţiilor legale 

 06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
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referitoare la primirea şi 
eliberarea obiectelor de 
inventar şi a materialelor 
efectuate în  
luna martie 2004 
3.1. Inventarierea 
patrimoniului aferentă 
anului 2003 

 17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

4.1. Legalitatea plăţilor 
sau a cheltuielilor 
efectuate, în numerar sau 
prin virament, pentru 
procurări de bunuri, 
executări de lucrări sau 
prestări de servicii care nu 
privesc activitatea de 
bază, aferente  
lunii martie 2004 

 06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

4.2. Respectarea 
prevederilor ştatului de 
organizare privind 
încadrarea personalului 
efectuată în perioada 
09.07.2002-31.05.2004 

 09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

5.1. Modul de funcţionare 
a conturilor înscrise în 
balanţa de verificare 
sintetică şi analitică 
întocmită în  
luna martie 2004. 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

5.2. Desfăşurarea 
conturilor sintetice pe 
conturi analitice  
pe anul 2004 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
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5.3. Regularizările efectu-
ate în evidenţa financiar-
contabilă în luna martie 
2004 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

5.4. Analiza soldurilor con-
turilor la luna martie 2004 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

5.5. Formulele contabile 
utilizate la înregistrarea 
operaţiunilor patrimoniale 
în luna martie 2004 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

5.6. Corespondenţa 
conturilor din activul 
bilanţului cu cele din pasiv 
potrivit situaţiei financiare 
încheiate la 31.03.2004 

 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

6.1. Programul de producţie 
al unităţii aferent perioadei  
01.01.–31.03.2004 

 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

6.2. Stabilirea, aprobarea 
şi actualizarea preţurilor la 
produsul „Mapă cu 
buzunar policromie“ 
aferente perioadei  
01.01.-31.03.2004 

 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 1. Ordinul de serviciu 
 

16.05.2004 Georgescu 
Ştefan 
Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 2. Declaraţia de independenţă 
 
 
 

20.05.2004 Georgescu 
Ştefan 
Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

 Direcţia Audit 
Intern 
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 3. Notificarea privind 
declanşarea misiunii de audit 
public intern 
 

16.05.2004 Georgescu Ştefan 
Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 
Dobre Ioana 

 Direcţia Audit 
Intern 

 4. Colectarea si prelucrarea 
informaţiilor (pregătirea misiunii) 

16.05.-
04.06.2004 

Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 - chestionarul de luare la 
cunoştinţă 

16.05.-
04.06.2004 

Popescu Marin Direcţia Audit 
Intern 

 5. Sedinţa de deschidere 
 

05.06.2004 Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Tipografia M.A.I. 

1.1. Legalitatea achiziţiei 
de hârtie offset-sul 60 
gr/m.p. şi hârtie de scris 
efectuată în perioada 
01.01.-31.05.2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 06-11.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
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2.1. Respectarea dispozi-
ţiilor legale referitoare la 
primirea şi eliberarea 
obiectelor de inventar şi a 
materialelor efectuate în 
luna martie 2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

  Revizuirea documentelor  06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 06-16.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
3.1. Inventarierea patrimo-
niului aferentă anului 2003 

  Marinescu Vasile  

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
 Constatarea şi raportarea 

iregularităţilor 
17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
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 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 

 Îndosarierea documentelor 17-20.06.2004 Marinescu Vasile Tipografia M.A.I. 
4.1. Legalitatea plăţilor sau a 
cheltuielilor efectuate, în numerar 
sau prin virament, pentru procurări 
de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii care nu privesc 
activitatea de bază, aferente lunii 
martie 2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 06-07.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
4.2. Respectarea prevederilor 
statului de organizare privind 
încadrarea personalului 
efectuată în perioada 
09.07.2002–31.03.2004 
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 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 09-10.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.1. Modul de funcţionare al 
conturilor înscrise în balanţa 
de verificare sintetică şi 
analitică întocmită în luna 
martie 2004. 

   Ionescu Ion  

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
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 Revizuirea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.2. Desfăşurarea conturilor 
sintetice pe conturi analitice 
pe anul 2004 

  Ionescu Ion  

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.3. Regularizările efectuate în 
evidenţa financiar-contabilă în 
luna martie 2004 

  Ionescu Ion  

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
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 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.4. Analiza soldurilor 
conturilor la 31.03. 2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.5. Formulele contabile 
utilizate la înregistrarea 
operaţiunilor patrimoniale 
în luna martie 2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
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 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  
 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
5.6. Corespondenţa 
conturilor din activul 
bilanţului cu cele din pasiv 
potrivit situaţiei financiare 
încheiate la 31.03.2004 

    

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Intocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 11-20.06.2004 Ionescu Ion Tipografia M.A.I. 
6.1. Programul de producţie 
al unităţii aferent perioadei 
01.01.-31.03.2004 
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 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Revizuirea documentelor  12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
6.2. Stabilirea, aprobarea şi 
actualizarea preţurilor la 
produsul „Mapă cu buzunar 
policromie“ aferente 
perioadei 01.01-31.03.2004 

  Popescu Marin  

 Colectarea informaţiilor 
(intervenţia la faţa locului) 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 - chestionarul – lista de 
verificare (testare) 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Prelucrarea chestionarului – 
lista de verificare (testului)  

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Elaborarea FIAP-urilor 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Adunarea dovezilor 12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Constatarea si raportarea 

iregularităţilor 
12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 

 Întocmirea Formularului de 
constatare şi raportare a 
iregularităţilor 

12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
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 Revizuirea documentelor  12-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 Îndosarierea documentelor 13-20.06.2004 Popescu Marin Tipografia M.A.I. 
 6. Sedinţa de închidere 

 
23.06.2004 Ionescu Ion 

Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Tipografia M.A.I. 

 7. Elaborarea Proiectului de 
raport de audit public intern. 

24.06-
04.07.2004 

 Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 8. Transmiterea Proiectului de 
raport de audit public intern. 

07.07.2004 Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 9. Reuniunea de conciliere Nu a fost 
cazul 

    

 10. Raportul de audit public 
intern final 

10-16.07.2004 Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 11. Difuzarea Raportului de 
audit public intern. 

16.07.2004  Ionescu Ion 
Popescu Marin 
Marinescu Vasile 

Direcţia Audit 
Intern 

 12. Urmărirea recomandărilor 
 
 

Conform 
calendarului 

de 
implementare 

 Auditori interni 
anume desemnaţi 

Direcţia Audit 
Intern 
 

 
ÎNTOCMIT: P. M.                          Data  04.06.2004                     Semnătura ………………. 
APROBAT: V. M.                          Data  04.06.2004                     Semnătura şi ştampila personală …………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
                   DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI 

 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. Perioada supusă auditului 

Domenii auditabile: 
1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază 

2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale 
3. Inventarierea patrimoniului 
4. Financiar 
5. Contabilitate 
6. Producţie 

09.07.2003–31.05.2004 

OBIECTIVUL 
Tipul verificării (tehnici 
şi instrumente de audit 

utilizate) 
Locul testării Durata testării 

Numele şi 
prenumele 

auditorilor interni 

  1.1. Legalitatea achiziţiei de 
hârtie offset - sul 60 gr/m.p. şi 
hârtie de scris  

Tehnici: – verificarea 
- observarea fizică 
- interviul 
- analiza 

Instrumente de audit: 
               -C.L.C 
               -C.L.V. 
- pista de audit 

- FIAP 
- FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

06-11.06.2004 Popescu Marian 
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2.1. Respectarea dispoziţiilor 
legale referitoare la primirea şi 
eliberarea obiectelor de inventar 
şi a materialelor  
 
 

Tehnici: - verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de audit: 
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

06-16.06.2004 Marinescu Vasile 

3.1. Inventarierea anuală a 
patrimoniului 
 
 
 

Tehnici: - verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP; FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

17-20.06.2004 Marinescu Vasile 

4.1. Legalitatea plăţilor şi a 
cheltuielilor efectuate, în 
numerar sau prin virament, 
pentru procurări de bunuri, 
executări de lucrări sau prestări 
de servicii care nu privesc 
activitatea de bază 

Tehnici: - verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP 
- FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

06-07.06.2004 Marinescu Vasile 

4.2. Respectarea prevederilor 
ştatului de organizare privind 
încadrarea personalului 
 

Tehnici: - verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

09-10.06.2004 Marinescu Vasile 

5.1. Modul de funcţionare a 
conturilor înscrise în balanţele 
de verificare sintetice şi 
analitice 
 

Tehnici: - verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP 
- FCRI 

Tipografia 
M.A.I. 

11-20.06.2004 Marinescu Vasile 
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5.2. Desfăşurarea conturilor 
sintetice pe conturi analitice  
 
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 

Tipografia M.A.I. 11-20.06.2004 Marinescu Vasile 

5.3. Regularizările efectuate în 
evidenţa financiar-contabilă  
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 

Tipografia M.A.I. 11-20.06.2004 Marinescu Vasile 

5.4. Analiza soldurilor conturilor 
 
 
 
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 

Tipografia M.A.I. 11-20.06.2004 Marinescu Vasile 

5.5. Formulele contabile 
utilizate la înregistrarea 
operaţiunilor patrimoniale 
 
 
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP;  FCRI 
 

Tipografia M.A.I. 11-20.06.2004 Marinescu Vasile 
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5.6. Corespondenţa conturilor 
din activul bilanţului cu cele din 
pasiv potrivit situaţiilor 
financiare 
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP 
- FCRI 

Tipografia M.A.I. 11-20.06.2004 Marinescu Vasile 

6.1. Programul de producţie 
aferent unităţii  
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP 
- FCRI 

Tipografia M.A.I. 12-20.06.2004 Popescu Marian 

6.2. Stabilirea, aprobarea şi 
actualizarea preţului la produsul 
„Mapă cu buzunar policromie“ 
 
 
 

Tehnici: - 
verificarea 
- observarea fizică 
Instrumente de 
audit:  
- C.L.V. 
- pista de audit 
- FIAP 
- FCRI 

Tipografia M.A.I. 12-20.06.2004 Popescu Marian 

 

 
ÎNTOCMIT:  P. M.                       Data 04.06.2004               Semnătura ………………. 
 
APROBAT:  M. V.                       Data 04.06.2004               Semnătura şi ştampila personală ………………… 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
 
 

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE 
 

A. MENŢIUNI GENERALE 
Domeniile auditabile Perioada auditată 

1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de 
bază 

2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale 
3. Inventarierea patrimoniului 
4. Financiar 
5. Contabilitate 
6. Producţie 

09.07.2003 – 31.05.2004 

Lista participanţilor: 
Auditori Din partea unităţii auditate 

– Ionescu Ion 
– Popescu Marin 
– Marinescu Vasile 

– Dirctor Popa Ion 
– Contabil şef Nica Vasile 
– Şef sector producţie Dinu Viorel 
Şef compartiment logistic Pavel 

Mircea 

 
B. ASPECTE IMPORTANTE DISCUTATE ÎN ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 

În cadrul Şedinţei de deschidere au fost prezentaţi auditorii interni, 
totodată fiind prezentate şi discutate domeniile auditabile precum şi obiectivele 
de audit, astfel cum sunt stabilite prin Ordinul de serviciu înregistrat sub nr. 1 
din 16.05.1004. 

De asemenea, în şedinţa de deschidere au fost prezentate activităţile 
care urmează a fi auditate, fiind stabilite termenele de raportare de către 
auditorii interni a stadiului de verificare, termene care sunt cuprinse în 
Programul misiunii de audit public intern respectiv Programul intervenţiei la faţa 
locului. 
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În cadrul şedinţei de deschidere a mai fost discutat şi acceptat 
calendarul întâlnirilor dintre auditorii interni şi cei auditaţi, astfel încât cei 
auditaţi să ofere documentele şi informaţiile solicitate de auditorii interni în 
termenele stabilite. 

Menţionăm că, în şedinţa de deschidere a fost analizată şi acceptată 
Carta auditorului intern de către persoanele participante din partea unităţii 
auditate. 

Este de precizat că, în cadrul şedinţei de deschidere au fost stabilite 
măsuri care să conducă la asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării în 
bune condiţii a misiunii de audit public intern. 

 

 

DIN PARTEA UNITĂŢII AUDITATE: 
Semnătura şi ştampila unităţii 

Director: Popa Ion                                           _________________________ 

Contabil: şef  Nica Vasile                                _________________________ 

Şef sector producţie: Dinu Viorel                     _________________________ 

Şef compartiment logistic: Pavel Mircea           ________________________ 

 

ÎNTOCMIT: Ionescu Ion:     Data 05.06.2004,  semnătura.............. 

APROBAT: Vasilescu Mirel, Data 05.06.2004,   semnătura şi ştampila personală 



 212 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN      Nr. 1 
 
 
 
 

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ 
A PROBLEMEI 

 
 
Denumirea unităţii auditate: TIPOGRAFIA M.A.I. 
 
Denumirea obiectivului 
de audit:                                  Inventarierea patrimoniului aferentă anului 2002 
 
Data realizării:                       19.06.2003 

 
 
1. PROBLEMA: 
În cazul în care nu vor fi eliminate deficienţele constatate ca urmare a 

nerespectării în totalitate a prevederilor legale referitoare la organizarea şi 
efectuarea inventarierii patrimoniului acestea pot conduce la denaturarea 
patrimoniului unităţii auditate. 

 
 
2. CONSTATĂRI 
 
2.1. Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor materiale 

nu au ridicat, sub semnătura contabilului şef, formularele „Lista de inventariere 
– varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) emise pe calculator, 
având completate anumite coloane, astfel: 

— în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor materiale (obiecte de 
inventar sau materiale); 

— în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, Stocuri scriptice, 
Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de intrare (la mijloace fixe) şi 
Valoarea de inventar. 
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2.2. În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de 
inventariere, înainte de începerea operaţiunii de inventariere, nu se regăsesc 
următoarele elemente: 

 
2.2.1. În declaraţia d-lui Vlad Andrei (gestiunea „Hârtie, cartoane şi 

materiale tipografice“): 
— dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
— ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
— data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
 
2.2.2. În declaraţia d-lui Stoica Marcel (gestiunea „Imprimate“): 
— dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând terţilor; 
— ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
— data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
 
2.2.3. În declaraţia d-lui Istrate Florin (gestiunea „Mijloace fixe, 

obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 
— ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune. 
 
2.3. Nu a fost luată declaraţie casierului unităţii (Dincă Andrei) de 

către comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost dl. Voicu Petre. 
 
2.4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către comisiile 

de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-
12/b) cât şi în liste de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12), 
ambele tipuri de liste fiind emise pe calculator având completate anumite 
coloane, astfel cum este menţionat la pct. 2.1. din prezenta fişă. 

 
2.5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în 

folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor inventariate în formularul „Lista 
de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular 
neprevăzut în actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă la data de ...“. 

 
2.6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, obiecte 

de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ aflate în custodie la 
gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“, nu s-au întocmit, separat, liste 
de inventariere varianta simplificată (cod 14-3-12/b) de către comisia care a 
inventariat gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“. 
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În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de inventariere ale 
comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi piese schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie 
bunurile respective. 

 
2.7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără mişcare 

sau greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b). 

 
2.8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au avut 

răspunderea gestionării, pentru bunurile materiale constatate plus la inventar, 
respectiv depreciate. 

 
2.9. Gestionarii nu au menţionat pe ultima filă a listei de inventariere – 

varianta simplificată (cod 14-3-12/b) dacă toate valorile materiale şi băneşti din 
gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
prezenţa sa, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

 
2.10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 

aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“ nu au fost semnate 
de către gestionar, iar comisia de inventariere a semnat numai pe ultima filă a 
acestora şi nu pe fiecare filă în parte. 

 
 
3. CAUZE 
3.1. Nu au fost respectate în totalitate prevederile Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, respectiv Normele Metodologice de întocmire şi utilizare a 
formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind 
activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele acestora, aprobate prin 
O.M.F. nr. 425/1998, astfel: 

— prevederile pct. 10 ultimul alineat coroborat cu pct. 33 alin. 1 din 
Normele aprobate prin O.M.F. 2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 
2.1 din prezenta fişă; 

— prevederile pct. 11 lit. a din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995 coroborat cu cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-
1)“ cuprins în Normele aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998, în cazul deficienţelor 
înscrise la pct. 2.2 şi 2.3 din prezenta fişă; 

— prevederile pct. 16 alin. 1, coroborat cu pct. 33 alin. 1 din Normele 
aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 2.4-
2.6 din prezenta fişă; 
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— prevederile pct. 18 alin. 1 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 2.7 din prezenta fişă; 

— prevederile pct. 42 alin. 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 2.8 din prezenta fişă; 

— prevederile pct. 32 alin. 1 şi 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 2.9 şi 2.10 din prezenta fişă; 

 
3.2. Comisia centrală de inventariere, al cărui preşedinte a fost dl. 

Popa Ion – şeful unităţii auditate, nu a supravegheat şi controlat cu suficientă 
atenţie modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere anuală a 
patrimoniului unităţii auditate. 

 
 
4. CONSECINŢE 
4.1. Comisiile de inventariere nu au identificat toate locurile 

(încăperile) în care puteau exista valori materiale care urmau a fi inventariate. 
 
4.2. Aprecierile comisiilor de inventariere referitoare la bunurile 

materiale depreciate, respectiv la cele constatate în plus la inventariere nu sunt 
pertinente, deoarece nu au avut la bază şi explicaţii scrise primite de la 
persoanele care au avut răspunderea gestionării valorilor materiale în cauză. 

 
4.3. Gestionarii pot contesta faptul că inventarierea valorilor materiale 

şi băneşti nu a fost efectuată în prezenţa acestora. 
 
 
5. RECOMANDĂRI 
5.1. Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub semnătura 

contabilului şef, listele de inventariere (varianta simplificată - cod 14-3-12/b şi 
varianta cu diferenţe – cod 14-3-12), vizate şi parafate de acesta. 

 
5.2. Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate elementele 

prevăzute la pct. 11 lit. a) din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995 coroborat cu cele 
din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1) “ cuprins în Normele 
Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998. 

 
5.3. Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor 

băneşti aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie casierului. 
 
5.4. Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va materializa prin 

înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor 
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inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-
3-12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. Listele de 
inventariere se vor întocmi pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii 
de bunuri. 

 
5.5. Bunurile materiale aflate în custodie se inventariază şi se vor 

înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b), 
de către comisia care inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză. 

 
5.6. Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 

constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere distincte (varianta 
simplificată - cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, în listele de 
inventariere (varianta cu diferenţe - cod 14-3-12). 

 
5.7. Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau greu 

vandabile se vor întocmi liste de inventariere, separate, varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b). 

 
5.8. Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum 

şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze, comisiile de inventariere vor întocmi liste de 
inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii scrise 
de la persoanele care au răspunderea gestionării. 

 
5.9. Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de către 

membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. Totodată, gestionarul va 
menţiona, pe ultima filă a listei de inventariere, dacă toate valorile materiale şi 
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarieii. 

 
 

      ÎNTOCMIT,                                                   PENTRU CONFORMITATE 
AUDITOR,                                                                 DIN PARTEA UNITĂŢII 

Marinescu Vasile                                                         AUDITATE 
DIRECTOR, 

Popa Ion 
 

CONTABIL ŞEF, 
Nica Vasile 

SUPERVIZAT, 
AUDITOR, 

Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
Nr. _________ din 23.06.2004 

 
Către, 

ŞEFUL DIRECŢIEI AUDIT INTERN 
 

În urma misiunii de audit public intern efectuată la TIPOGRAFIA 
M.A.I. privind obiectivul „INVENTARIEREA ANUALĂ A 

PATRIMONIULUI“ au rezultat următoarele: 
 

I. CONSTATĂRI 
 

1. Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor materiale nu 
au ridicat, sub semnătura contabilului şef, formularele „Lista de inventariere – 
varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) emise pe calculator, 
având completate anumite coloane, astfel: 

– în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor materiale (obiecte de 
inventar sau materiale); 

– în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, Stocuri scriptice, 
Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de intrare (la mijloace fixe) şi 
Valoarea de inventar. 

2.  În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de inventariere, 
înainte de începerea operaţiunii de inventariere, nu se regăsesc următoarele 
elemente: 

2.1. În declaraţia domnului Vlad Andrei (gestiunea „Hârtie, cartoane şi 
materiale tipografice“): 

– dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
 
2.2. În declaraţia domnului Stoica Marcel (gestiunea „Imprimate“): 
– dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând terţilor; 
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– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
2.3. În declaraţia domnului Istrate Florin (gestiunea „Mijloace fixe, 

obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune. 
3. Nu a fost luată declaraţie casierului unităţii (Dincă Andrei) de către 

comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost domnul Voicu Petre. 
4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către comisiile 

de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-
12/b) cât şi în liste de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12), 
ambele tipuri de liste fiind emise pe calculator având completate anumite 
coloane, astfel cum este menţionat la pct. 1 din prezenta. 

5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în 
folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor inventariate în formularul „Lista 
de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular 
neprevăzut în actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă la data de....“ 

6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ aflate în 
custodie la gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice, nu s-au 
întocmit, separat, liste de inventariere varianta simplificată (cod 14-3-12/b) de 
către comisia care a inventariat gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“. 

În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de inventariere ale 
comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi piese schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie 
bunurile respective. 

7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără mişcare sau 
greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b). 

8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au avut 
răspunderea gestionării bunurilor materiale constatate în plus la inventar, 
respectiv depreciate. 

9. Gestionarii nu au menţionat pe ultima filă a listei de inventariere – 
varianta simplificată (cod 14-3-12/b) dacă toate valorile materiale şi băneşti din 
gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
prezenţa sa, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 
aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“ nu au fost semnate 
de către gestionarul Vlad Andrei, iar comisia de inventariere (preşedinte Dincă 
Andrei) a semnat numai pe ultima filă a acestora şi nu pe fiecare filă în parte. 



 219

II. ACTE NORMATIVE ÎNCĂLCATE 
 

Nu au fost respectate în totalitate prevederile Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, respectiv Normele Metodologice de întocmire şi utilizare a 
formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind 
activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele acestora, aprobate prin 
O.M.F. nr. 425/1998, astfel: 

– prevederile pct. 10 ultimul alineat coroborat cu pct. 33 alin. 1 din 
Normele aprobate prin O.M.F. 2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 1 
din prezenta; 

– prevederile pct. 11 lit. a din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995 coroborat cu cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-
1)“ cuprins în Normele aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998, în cazul deficienţelor 
înscrise la pct. 2 şi 3 din prezenta; 

– prevederile pct. 16 alin. 1, coroborat cu pct. 33 alin. 1 din Normele 
aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 4-6 
din prezenta; 

– prevederile pct. 18 alin. 1 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 7 din prezenta; 

– prevederile pct. 42 alin. 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienşei înscrisă la pct. 8 din prezenta; 

– prevederile pct. 32 alin. 1 şi 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 9 şi 10 din prezenta; 
 
 

III. RECOMANDĂRI 
 

1. Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub semnătura 
contabilului şef, listele de inventariere (varianta simplificată - cod 14-3-12/b şi 
varianta cu diferenţe – cod 14-3-12), vizate şi parafate de acesta. 

2. Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate elementele 
prevăzute la pct. 11 lit. a) din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995 coroborat cu cele 
din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1) “ cuprins în Normele 
Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998. 

3. Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor băneşti 
aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie casierului. 

4. Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va materializa prin 
înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor 
inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-
3-12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. Listele de 
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inventariere se vor întocmi pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii 
de bunuri. 

5. Bunurile materiale aflate în custodie se inventariază şi se vor 
înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b), 
de către comisia care inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză. 

6. Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 
constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere distincte (varianta 
simplificată – cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, în listele de 
inventariere (varianta cu diferenţe – cod 14-3-12). 

7. Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau greu 
vandabile se vor întocmi liste de inventariere, separate, varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b). 

8. Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi 
pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze, comisiile de inventariere vor întocmi liste de 
inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii scrise 
de la persoanele care au răspunderea gestionării. 

9. Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de către 
membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. Totodată, gestionarul va 
menţiona, pe ultima filă a listei de inventariere, dacă toate valorile materiale şi 
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

IV. Deficienţele constatate şi înscrise la Cap. I din prezenta sunt 
susţinute de documentele şi materialele prezentate în anexă. 
 
          ÎNTOCMIT,                                                            SUPERVIZAT, 

Auditor                                                                   Auditor 

      Marinescu Vasile                    Vasilescu Mirel 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 
Denumirea unităţii auditate:  TIPOGRAFIA M.A.I. 
Denumirea obiectivului de audit:  Inventarierea anuală a patrimoniului  
Perioada auditată:    09.07.2003 – 31.05.2004 
 

Există Constatarea Documentul justificativ 
şi/sau documentul final 

DA NU 

Gradul 
profesional, 
numele şi 
prenumele 
auditorului 

intern 
I. CONSTATARI CU CARACTER NEGATIV 

1.  Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor 
materiale nu au ridicat, sub semnătura contabilului şef, 
formularele „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 
14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 
14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) 
emise pe calculator, având completate anumite coloane, astfel: 
– în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor materiale 
(obiecte de inventar sau materiale); 

– în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, 
Stocuri scriptice, Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de 
intrare (la mijloace fixe) şi Valoarea de inventar 

Listele de inventariere 
(varianta simplificată şi 
varianta cu diferenţe) emise 
pe calculator aferente 
gestiunilor: Hârtie, cartoane 
şi materiale tipografice; 
Imprimate; Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi 
piese de schimb; Bunuri 
materiale aflate în folosinţă; 
Mijloace fixe şi tehnica de 
calcul 

 
 

X 

  
Marinescu 

Vasile 

2.  În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de 
inventariere, înainte de începerea operaţiunii de inventariere, 

Declaraţiile gestionarilor 
 

X   
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nu se regăsesc următoarele elemente: 
2.1. În declaraţia Vlad Andrei (gestiunea „Hârtie, cartoane şi 
materiale tipografice“): 
     – dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
     – ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 
gestiune; 
     – data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
2.2. În declaraţia Stoica Marcel (gestiunea „Imprimate“): 
     – dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând 
terţilor; 
     – ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 
gestiune; 
     – data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
2.3. În declaraţia Istrate Florin (gestiunea „Mijloace fixe, obiecte 
de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 

       – ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 
gestiune. 

  3. Nu a fost luată declaraţie casierului unităţii (Dincă Andrei) 
de către comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost 
Voicu Petre 

Procesul verbal de inven-
tariere înregistrat sub 
numărul 350877/24.12.2003

X 
 

4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către 
comisiile de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b) cât şi în liste de inventariere – 
varianta cu diferenţe (cod 14-3-12), ambele tipuri de liste fiind 
emise pe calculator având completate anumite coloane, astfel 
cum este menţionat la pct. 2.1. din prezenta fişă 

Listele de inventariere 
(varianta simplificată şi 
varianta cu diferenţe) 
emise pe calculator 
aferente gestiunilor 
înscrise la pct.1 din 
prezenta 

X  

5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 
aflate în folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor 
inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular neprevăzut în 
actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în 
folosinţă la data de ..........“. 

Lista de inventariere a 
bunurilor de natura 
obiectelor de inventar şi 
mijloace fixe în folosinţă la 
data 11.11.2003 aferentă 
compartimentului „Bufet“ 

 

X  
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6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ 
aflate în custodie la gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“ (conform proces-verbal fără număr din 12.07.2002 
şi proces-verbal înregistrat sub nr. 589621/01.10.2002), nu s-
au întocmit, separat, liste de inventariere varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b) de către comisia care a inventariat gestiunea 
„Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“. 
În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de 
inventariere ale comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace 
fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese 
schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie bunurile 
respective 

Listele de inventariere 
(varianta simplificată şi 
varianta cu diferenţe) 
emise pe calculator 
aferente gestiunii 
„Mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale 
consumabile şi piese de 
schimb“ 

X  

7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără 
mişcare sau greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste 
de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 

 

Procesele-verbale de 
inventariere şi listele de 
inventariere aferente 
gestiunilor înscrise la pct. 1 
din prezenta 

X  

8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au 
avut răspunderea gestionării, pentru: 
– un reper constatat în plus de către comisia de inventariere a 
bunurilor materiale aflate la diverşi deţinători; 
– 13 repere depreciate constatate la gestiunea „Imprimate“; 

– 27 repere depreciate constatate la gestiunea „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“. 

Procesele-verbale de 
inventariere aferente 
gestiunilor: Imprimate; 
Mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale 
consumabile şi piese de 
schimb; Bunuri materiale 
aflate în folosinţă 
 

 

X  

9. Fiecare din cei patru gestionari nu au menţionat pe ultima filă 
a listei de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 
dacă toate valorile materiale şi băneşti din gestiune au fost 
inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa 
sa, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul 

Listele de inventariere 
(varianta simplificată şi 
varianta cu diferenţe) emise 
pe calculator aferente 
gestiunilor: Casierie; Hârtie, 

X  
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de efectuare a inventarierii. cartoane şi materiale 
tipografice; Imprimate; 
Mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale 
consumabile şi piese de 
schimb 

10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-
12/b) aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“ nu au fost semnate de către gestionar, iar comisia 
de inventariere) a semnat numai pe ultima filă a acestora şi nu 
pe fiecare filă în parte. 

Listele de inventariere 
(varianta simplificată şi 
varianta cu diferenţe) 
emise pe calculator 
aferente gestiunii „Hârtie, 
cartoane şi materiale 
tipografice“ 

X   

 
ÎNTOCMIT: Marinescu Vasile Data: 20.06.2004               Semnătura şi ştampila personală ..................... 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNElOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE 

A. MENŢIUNI GENERALE 
Domeniile auditabile Perioada auditată 

7. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază 
8. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale 
9. Inventarierea patrimoniului 
10. Financiar 
11. Contabilitate 
12. Producţie 

09.07.2003 – 
31.05.2004 

 
Lista participanţilor: 

Auditori Din partea unităţii auditate 
– Ionescu Ion 
– Popescu Marin 
– Marinescu Vasile 

– Director Popa Ion 
– Contabil şef Nica Vasile 
– Şef sector producţie Dinu Viorel 
Şef compartiment logistic Pavel Mircea 

 

B. CONCLUZII 
În cadrul şedinţei de închidere s-au prezentat opiniile auditorilor 

interni în legătură cu activităţile desfăşurate de unitate care au fost auditate. 
Totodată, în şedinţa de închidere au fost prezentate reprezentanţilor unităţii 
auditate, constatările şi recomandările finale care urmează a fi înscrise în 
proiectul raportului de audit public intern. 

DIN PARTEA UNITĂŢII AUDITATE: 
  Semnătura şi 
ştampila unităţii 

– Director Popa Ion 
– Contabil şef Nica Vasile 
– Şef sector producţie Dinu Viorel 
– Şef compartiment logistic Pavel Mircea 

ÎNTOCMIT:     Marinescu Vasile,        Data 23.06.2004,       Semnătura............. 

APROBAT: Vasilescu Mirel,     Data 23.06.2004,     Semnătura şi ştampila 
personală.......... 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR   PROIECT 
 

        
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 
 

Încheiat la Bucureşti, în data de 04.07.2004, cu ocazia desfăşurării 
misiunii de audit public intern la Tipografia M.A.I. Bucureşti, pentru auditarea 
următoarelor domenii: 

1. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază. 
2. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale. 
3. Inventarierea patrimoniului. 
4. Financiar. 
5. Contabilitate. 
6. Producţie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCUREŞTI 
– 2004 – 
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1. Introducere 
 
Subsemnaţii Ionescu Ion, Popescu Marian şi Marinescu Vasile 

auditori în cadrul Direcţiei Audit Intern, în baza ordinului de serviciu nr. 
1/16.05.2004 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificările şi completările ulterioare şi al Normelor Generale 
privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin O.M.F. nr. 
38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat în perioada 
17.05.-04.07.2004 un audit de sistem şi de regularitate la Tipografia M.A.I. 
pentru perioada 09.07.2003-31.05.2004. 

Tipografia M.A.I. se află situată în Bucureşti. 
Obiectul de activitate al unităţii este bine conturat în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare (ROF) şi cuprinde – executarea tipăriturilor, 
imprimatelor, confecţiilor tipizate şi a altor materiale specifice, necesare 
unităţilor din aparatul central şi unităţilor ce nu fac parte din structura acestora, 
cuprinse în planul anual de imprimate. 

În procesul execuţiei bugetare unitatea are calitatea de ordonator 
terţiar de credite, finanţarea fiind asigurată integral de la bugetul statului. 

Pentru desfăşurarea activităţii în exerciţiul financiar 2004, unităţii i-au 
fost alocate credite în sumă totală de 28.000.000 mii lei, din care: Titlul I – 
10.000.000 mii lei şi Titlul II – 18.000.000 mii lei. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, unitatea are prevăzute prin statul de organizare ----
posturi din care, la data auditării, erau ocupate ----, rezultând un grad de 
ocupare de 80,8%. 

Conducerea unităţii a fost asigurată pe toată perioada supusă 
auditării de dl. Popa Ion- şeful Tipografiei şi dl. N. V. – contabil şef. 

Repartizarea pe compartimente a personalului este prezentată în 
organigrama unităţii anexă la ROF, iar compartimentele funcţionale ale 
Tipografiei  M.A.I. sunt: 

– sectorul plan, lansare şi urmărire comenzi; 
– compartimentul financiar-contabilitate; 
– compartimentul logistic; 
– atelierul mecano-energetic; 
– atelierul producţie. 
Aceste compartimente îşi desfăşoară activitatea în strânsă conlucrare 

pentru atingerea obiectivelor unităţii, neexistând semnale (indicii) de 
colaborare defectuoasă între acestea. 
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În unitatea auditată contabilitatea se ţine cantitativ-valoric, forma de 
înregistrare fiind „maestru-şah simplificat“. 

În cadrul acestei forme de înregistrare contabilă, principalele registre 
contabile utilizate sunt: 

– registrul-jurnal; 
– registrul-inventar; 
– registrul cartea mare (suplinit în cadrul acestei forme de înregistrare 

de fişa de cont pentru operaţiuni diverse). 
Conform datelor cuprinse în situaţia financiară întocmită la 

31.03.2004 patrimoniul unităţii însumează 30.000.000 mii lei. 
La nivelul unităţii auditate gestiunile de materiale, materii prime, 

consumabile sunt organizate distinct faţă de cele de produse finite. 
În conformitate cu prevederile pct.110 din Normele Generale privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii în M.I. nr. 181.460/1997, avizate de 
Ministerul Finanţelor cu nr. 50.940/1997, la ieşirea din gestiune, bunurile 
materiale se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea 
metodei „costului mediu ponderat“. 

Pentru înregistrarea operaţiunilor contabile unitatea auditată 
utilizează planul de conturi pentru unităţile M.A.I., emis în baza planului de 
conturi pentru instituţiile de stat şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate 
prin O.M.F. nr.324/1984 cu modificările şi completările ulterioare. 

Controlul ierarhic a fost organizat prin dispoziţia zilnică a şefului 
Tipografiei M.A.I.nr.1/06.01.2004 în care sunt nominalizate persoanele cu 
atribuţii pe această linie. In fişele posturilor pentru persoanele cu funcţii de 
conducere există atribuţii pe linia controlului ierarhic conform prevederilor 
actelor normative incidente iar rezultatele controalelor sunt evidenţiate într-un 
registru special întocmit în acest sens. 

Persoanele cu funcţii de conducere se implică în mod activ în 
procesul executiv al compartimentelor pe care le coordonează, iar relaţiile între 
comandă şi execuţie sunt constructive, contribuind la desfăşurarea normală a 
activităţii din unitatea auditată. 

Controlul financiar preventiv propriu (c.f.p.p.) este exercitat de către 
contabilul şef încadrat cu respectarea prevederilor art.15 din I.M.I. 
nr.1275/2002, iar proiectele operaţiunilor prevăzute a se prezenta la viza 
c.f.p.p. sunt consemnate în registrul de evidenţă constituit în conformitate cu 
pct.4.3 şi anexa nr.3 la Normele Metodologice aprobate prin O.M.F. 
nr.123/2001. In perioada auditată nu au existat cazuri de refuzuri la viza c.f.p.p. 

 
Activităţile supuse auditării au fost următoarele: 
– achiziţia de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris efectuată în 

perioada 01.01. – 31.05.2004; 
– angajarea gestionarilor – la data auditării; 
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– constituirea şi reţinerea garanţiei pentru funcţiile de gestionari – la 
data auditării; 

– primirea (recepţia) obiectelor de inventar şi a materialelor efectuată 
în luna martie 2004; 

– eliberarea obiectelor de inventar, respectiv a materialelor din 
gestiune efectuată în luna martie 2004; 

– pregătirea inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– Valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– Plăţile şi cheltuielile efectuate în luna martie 2004 pentru procurări 

de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii care nu privesc 
activitatea de bază; 

– Încadrarea, potrivit clasificaţiei bugetare, a  plăţilor şi cheltuielilor 
efectuate în luna martie 2004; 

– Întocmirea documentelor justificative pentru achiziţionarea de 
bunuri materiale în luna martie 2004, altele decât cele pentru activitatea de 
bază; 

– Întocmirea documentelor justificative aferente executării de lucrări 
pe luna martie 2004; 

– Întocmirea documentelor justificative aferente prestărilor de servicii 
pe luna martie 2004; 

– Întocmirea statului de plată a salariilor pe luna martie 2004 în 
conformitate cu prevederile posturilor din statul de organizare al unităţii; 

– Încadrarea personalului conform condiţiilor de studii şi vechime 
prevăzute pentru funcţiile respective, efectuată în perioada 09.07.2003–
31.05.2004; 

– Funcţionarea conturilor de activ înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 31.03.2004; 

– Funcţionarea conturilor de pasiv înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 31.03.2004; 

– Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice în 2004; 
– Rulajele debitoare şi creditoare cu accent pe influenţa eventualelor 

regularizări (stornări în roşu sau în negru) efectuate în evidenţa financiar 
contabilă în luna martie 2004; 

– Componenţa soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– Natura soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– Valoarea aritmetică a soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale în luna martie 2004; 
– Întocmirea situaţiei financiare la 31.03.2004; 
– Întocmirea programului de producţie aferent perioadei 01.01 – 

31.03.2004; 
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– Obţinerea aprobărilor legale pentru programul de producţie aferent 
perioadei 01.01 – 31.03.2004; 

– Realizarea programul de producţie aferent perioadei 01.01 – 
31.03.2004; 

– Stabilirea preţurilor în funcţie de normele de timp, normele de 
consum materiale etc. la produsul „Mapă cu buzunar policromie”, în perioada 
01.01 – 31.03.2004; 

– Obţinerea aprobărilor legale pentru preţul stabilit la produsul „Mapă 
cu buzunar policromie”, în perioada 01.01 – 31.03.2004; 

– Actualizarea calculaţiilor de preţ în situaţia în care s-au modificat 
elementele care au stat la baza stabilirii lor la produsul „Mapă cu buzunar 
policromie”, în perioada 01.01.- 31.03.2004; 

Misiunea de audit public intern s-a desfăşurat prin sondaj, utilizând ca 
tehnici de audit, verificarea, observarea fizică, interviul şi analiza. 

Documentele preluate în copie sau extras de la unitatea auditată se 
regăsesc în Dosarul documentelor de lucru. 

In timpul desfăşurării misiunii de audit public intern au fost întocmite 
materialele cuprinse în Dosarul permanent – secţiunile A, B şi C.  

 
 
2. Obiective de audit 
 
În conformitate cu programul misiunii de audit public intern obiectivele 

de audit au fost următoarele: 
a) legalitatea achiziţiei de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris 

efectuată; 
b) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi eliberarea 

obiectelor de inventar şi a materialelor; 
c) inventarierea anuală a patrimoniului; 
d) legalitatea plăţilor sau a cheltuielilor efectuate, în numerar sau prin 

virament, pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de 
servicii care nu privesc activitatea de bază; 

e) respectarea prevederilor legale privind încadrarea personalului; 
f) modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de verificare 

sintetice şi analitice; 
g) desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice; 
h) regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă; 
i) analiza soldurilor conturilor; 
j) formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor patrimoniale; 
k) corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele din pasiv 

potrivit situaţiilor financiare; 
l) programul de producţie; 
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m) stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţurilor la produsul „Mapă 
cu buzunar policromie“. 

 
3. Tehnici şi instrumente de audit 
 
Pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern, auditorii 

interni au folosit ca tehnici de audit verificarea, observarea fizică, interviul şi 
analiza, iar ca instrumente de audit, chestionarul (C.L.C. – chestionar de luare 
la cunoştinţă şi C.L.V. – chestionar listă de verificare), tabloul de prezentare a 
circuitului auditului (pistă de audit) şi formularele constatărilor de audit public 
intern (F.I.A.P. – fişă de identificare şi analiză a problemelor şi F.C.R.I. – 
formular de constatare şi raportare a iregularităţilor). 

 
 
 
4. Constatări şi recomandări 
 
Cu ocazia prezentei misiuni de audit public intern, în urma verificării 

documentelor şi materialelor puse la dispoziţie de către unitatea auditată care 
îşi asumă responsabilitatea cu privire la existenţa, realitatea conţinutului, 
legalitatea şi forma de prezentare a acestora, s-au constatat următoarele: 

 
 
4.1. Obiectivul de audit: Legalitatea achiziţiei de hârtie offset - sul 60 

gr/m.p. şi hârtie de scris. 
 
Auditor: Popescu Marian 
 
Constatări cu caracter pozitiv: 
 
Pentru exerciţiul financiar 2004 „Tipografia M.A.I.“ a avut repartizate 

credite în sumă totală de 28.000.000 mii lei, din care: 
– pentru hârtie offset-sul 60 gr/m.p. = 3.400.000 mii lei 
– pentru achiziţii hârtie scris 61 x 86/70 gr/m.p.  =  400.000 mii lei 
                 70 x 100/70 gr/m.p.=  400.000 mii lei 
Având în vedere cantităţile de produse în discuţie prevăzute în 

necesarul de aprovizionat pentru anul 2004 şi implicit creditele alocate, 
unitatea auditată a estimat valoarea contractului de achiziţie publică în 
conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile 
publice cu modificările şi completările ulterioare. 
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Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris s-a făcut potrivit 
dispoziţiilor art. 12 şi ale schemei logice prezentate în anexa nr. 3 la H.G. nr. 
461/2001. 

Prin respectarea celor de mai sus, unitatea auditată a selectat ca 
procedură de achiziţie licitaţia deschisă, conform Hotărârii comisiei de 
evaluare nr. 111.222/19.03.2004. 

Transparenţa şi publicitatea au fost asigurate prin transmiterea cu 
adresa nr. 111225/20.03.2004 a anunţului de participare către Monitorul Oficial 
al României în conformitate cu prevederile art.13 din H.G. nr. 461/2001. 

Întocmirea şi conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertelor s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 16, 17 şi 19 din 
H.G. nr. 461/2001. 

Odată cu iniţierea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, unitatea auditată a constituit o comisie de evaluare alcătuită din cinci 
membri, în conformitate cu prevederile cap.VIII din H.G. nr.461/2001, care şi-a 
desfăşurat activitatea cu respectarea strictă a prevederilor cap.X din acelaşi 
act normativ. 

 
Licitaţia deschisă s-a desfăşurat într-o singură etapă, neexistând 

abateri de la prevederile art. 24 din H.G. nr. 461/2001. 
După efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la articolul mai sus 

menţionat comisia de analiză a ofertelor, prin Hotărârea nr. 111.714 din 
20.05.2003 a desemnat câştigătoare următoarele firme:  

– pentru hârtie offset-sul 60 gr/m.p. S.C. ALFA SRLBucureşti; 
– pentru hârtie scris S.C. BETA SRL Bucureşti, cu care a încheiat 

următoarele contracte de furnizare: 
– S.C. ALFA SRL Bucureşti: contract nr.1678/03.06.2004 în valoare 

de 2.900.000 mii lei 
– S.C. BETA SRL Bucureşti: contract nr. 1070/02.06.2004 în valoare 

de.1.700.000 mii lei 
Toate firmele participante au avut constituite garanţiile de participare 

în cuantumul stabilit de autoritatea contractantă, iar firmele declarate 
câştigătoare au depus garanţiile de bună execuţie. 

Tipografia M.A.I. în calitate de autoritate contractantă a întocmit dosarul 
achiziţiei publice în conformitate cu prevederile art. 52 din H.G. nr. 461/2001. 

 
4.2. Obiectivul de audit: Respectarea dispoziţiilor legale referitoare 

la primirea şi eliberarea obiectelor de inventar şi a materialelor aferente lunii 
martie 2004. 

 
Auditor: Marinescu Vasile 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Angajarea gestionarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 22/1969 modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994, şi a O.M.I. nr. 
31/1973 cu modificările şi completările ulterioare. 

Constituirea şi reţinerea garanţiilor de la gestionari s-a efectuat în 
conformitate cu prevederile O.M.I. nr. 31/1973 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Primirea (recepţia) respectiv eliberarea obiectelor de inventar şi a 
materialelor din gestiune, operaţiuni efectuate în luna martie 2003, s-au 
realizat cu respectarea prevederilor I.M.I. nr. 1031/1999 privind organizarea şi 
conducerea evidenţei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 
4.3. Obiectivul de audit: Inventarierea anuală a patrimoniului. 
 
Auditor: M. V. 
 
Constatări cu caracter negativ 
 
4.3.1. Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor materiale 

nu au ridicat, sub semnătura contabilului şef, formularele „Lista de inventariere 
– varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) emise pe calculator, 
având completate anumite coloane, astfel: 

– în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor materiale (obiecte de 
inventar sau materiale); 

– în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, Stocuri scriptice, 
Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de intrare (la mijloace fixe) şi 
Valoarea de inventar. 

4.3.2. În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de 
inventariere, înainte de începerea operaţiunii de inventariere, nu se regăsesc 
următoarele elemente: 

•  în declaraţia domnuluiVlad Andrei (gestiunea „Hârtie, cartoane şi 
materiale tipografice“): 

– dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
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– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
• în declaraţia domnului Stoica Marcel (gestiunea „Imprimate“): 
– dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând terţilor; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
•  în declaraţia domnului Istrate Florin (gestiunea „Mijloace fixe, 

obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune. 
4.3.3. Nu a fost luată declaraţie casierului unităţii (dl.Dincă Andrei) de 

către comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost dl Voicu Petre; 
4.3.4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către 

comisiile de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b) cât şi în liste de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-
12), ambele tipuri de liste fiind emise pe calculator având completate anumite 
coloane, astfel cum este menţionat la pct. 4.3.1. din prezentul raport de audit 
public intern. 

4.3.5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate 
în folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor inventariate în formularul 
„Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular 
neprevăzut în actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă la data de 
...“. 

4.3.6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ aflate în 
custodie la gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“, nu s-au 
întocmit, separat, liste de inventariere varianta simplificată (cod 14-3-12/b) de 
către comisia care a inventariat gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“. În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de inventariere 
ale comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi piese schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie 
bunurile respective. 

4.3.7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără mişcare 
sau greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b). 

4.3.8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au avut 
răspunderea gestionării pentru bunurile materiale constatate plus la 
inventariere, respectiv depreciate. 

4.3.9. Gestionarii nu au menţionat pe ultima filă a listei de inventariere 
– varianta simplificată (cod 14-3-12/b) dacă toate valorile materiale şi băneşti 
din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
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prezenţa lor, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

 4.3.10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 
aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“ nu au fost semnate 
de către gestionar, iar comisia de inventariere a semnat numai pe ultima filă a 
acestora şi nu pe fiecare filă în parte. 

 
Cauze 
 
Nu au fost respectate în totalitate prevederile Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, respectiv Normele Metodologice de întocmire şi utilizare a 
formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind 
activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele acestora, aprobate prin 
O.M.F. nr. 425/1998, astfel: 

– prevederile pct. 10 ultimul alineat coroborat cu pct. 33 alin. 1 din 
Normele aprobate prin O.M.F. 2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 
4.3.1. din prezentul raport de audit public intern; 

– prevederile pct. 11 lit. a din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995 coroborat cu cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-
1)“ cuprins în Normele aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998, în cazul deficienţelor 
înscrise la pct. 4.3.2. şi 4.3.3. din prezentul raport de audit public intern; 

– prevederile pct. 16 alin. 1, coroborat cu pct. 33 alin. 1 din Normele 
aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 4.3.4. 
– 4.3.6. din  prezentul raport de audit public intern; 

– prevederile pct. 18 alin. 1 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 4.3.7. din prezentul raport de 
audit public intern; 

– prevederile pct. 42 alin. 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 4.3.8. din prezentul raport de 
audit public intern; 

– prevederile pct. 32 alin. 1 şi 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 4.3.9. şi 4.3.10. din prezentul 
raport de audit public intern; 

Comisia centrală de inventariere, al cărui preşedinte a fost dl. Popa 
Ion – şeful unităţii auditate, nu a supravegheat şi controlat cu suficientă atenţie 
modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere anuală a patrimoniului. 

Membrii comisiilor de inventariere care datorită specificului activităţii 
acestei unităţi, în marea lor majoritate fac parte din sectoarele de producţie, nu 
au putut fi scoşi din activitatea productivă pe toată perioada desfăşurării 
operaţiunii de inventariere. 
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Consecinţe 
 
Comisiile de inventariere nu au identificat toate locurile (încăperile) în 

care puteau exista valori materiale ce urmau a fi inventariate. 
Aprecierile comisiilor de inventariere referitoare la bunurile materiale 

depreciate, respectiv la cele constatate în plus la inventariere, nu sunt 
pertinente deoarece, nu au avut la bază şi explicaţii scrise de la persoanele 
care răspundeau de gestionarea valorilor materiale în cauză. 

Gestionarii pot contesta faptul că inventarierea valorilor materiale şi 
băneşti nu a fost efectuată în prezenţa acestora. 

 
 
Recomandări 
 
Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub semnătura 

contabilului şef, listele de inventariere (varianta simplificată - cod 14-3-12/b şi 
varianta cu diferenţe – cod 14-3-12), în alb, necompletate la nici-o rubrică, 
vizate şi parafate de acesta. 

Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate elementele 
prevăzute la pct. 11 lit. a) din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, coroborat cu 
cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1) “ cuprins în Normele 
Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998. 

Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor băneşti 
aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie casierului. 

Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va materializa prin 
înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor 
inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-
3-12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. Listele de 
inventariere se vor întocmi pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii 
de bunuri. 

Bunurile materiale aflate în custodie se vor  inventariaşi se vor 
înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b), 
de către comisia care inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză. 

Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 
constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere distincte (varianta 
simplificată - cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, în listele de 
inventariere (varianta cu diferenţe - cod 14-3-12). 

Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau greu 
vandabile se vor întocmi liste de inventariere, separate, varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b). 
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Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi 
pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze, comisiile de inventariere vor întocmi liste de 
inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii scrise 
de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor materiale şi băneşti 
respective. 

Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de către membrii 
comisiei de inventariere şi de către gestionar. Totodată, gestionarul va 
menţiona, pe ultima filă a listei de inventariere, dacă toate valorile materiale şi 
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Măsurile organizatorice referitoare la inventarierea patrimoniului 

aferentă anului 2002, au fost luate în conformitate cu prevederile Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin 
O.M.F. nr. 2388/1995, I.M.I. nr. 229/1992 (cap.II – Inventarierea bunurilor 
materiale) şi Normelor Generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
în M.I. nr. 181.460/1997 (cap.VI – Inventarierea). Astfel, în decizia scrisă a 
conducătorului unităţii au fost cuprinse elementele prevăzute la pct.9 din 
Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995 coroborat cu art.7 din I.M.I. nr. 
229/1992, menţionându-se: 

– componenţa comisiei centrale de inventariere; 
– componenţa comisiilor de inventariere; 
– numele preşedintelui fiecărei comisii de inventariere; 
– modul de efectuare a inventarierii; 
– gestiunile supuse inventarierii; 
– data de începere şi terminare a operaţiunilor de inventariere; 
– obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la 

cunoaşterea actelor normative care reglementează inventarierea, modul de 
lucru al comisiilor de inventariere, actele (documentele) care se întocmesc şi 
modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 

 
Totodată, în decizia scrisă a conducătorului unităţii a fost stabilită 

persoana care urma a efectua instructajul comisiilor de inventariere. Este de 
menţionat că în comisiile de inventariere nu au fost incluşi gestionarii 
depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilul care ţine evidenţa gestiunilor 
respective. 
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Pentru bunurile materiale aparţinând altor unităţi, aflate în custodie la 
unitatea auditată, respectiv pentru bunurile materiale aparţinând unităţii 
auditate şi aflate în custodie la alte unităţi, au fost respectate prevederile pct.16 
din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995. Astfel, unitatea auditată a 
întocmit, separat, liste de inventariere pentru bunurile materiale luate în 
custodie, acestea fiind transmise persoanei juridice căreia îi aparţineau, în 
termen de 15 zile de la terminarea inventarierii, proprietarul bunurilor 
recunoscând exactitatea datelor înscrise în listele de inventariere primite. 

Totodată, pentru bunurile materiale date în custodie, unitatea auditată 
a primit liste de inventariere, aceasta confirmând exactitatea datelor înscrise în 
documentele în cauză. 

Creanţele faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe baza 
extraselor, soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de clienţi şi furnizori. 

Disponibilităţile aflate în conturi la bănci s-au inventariat prin 
confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de bănci cu cele din 
contabilitate. Este de menţionat că extrasele de cont din ultima zi bancară, 
puse la dispoziţia unităţii auditate, poartă ştampila oficială a băncii. 

Disponibilităţile în lei din casieria unităţii auditate au fost inventariate 
în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor 
operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv. 

Formularele cu regim special au fost inventariate, acestea fiind 
înscrise în liste de inventariere în ordinea codurilor. 

Rezultatele inventarierii au fost consemnate de către comisia centrală 
de inventariere, respectiv comisiile de inventariere, într-un proces verbal, 
documente care conţin elementele prevăzute la pct.40 alin.2, pct.41 şi 42 alin.2 
din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995. Astfel, în procesele-verbale 
ale comisiilor de inventariere au fost menţionate: 

– data întocmirii; 
– numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 
– numărul şi data ordinului de zi pe unitate prin care a fost numită 

comisia de inventariere; 
– gestiunea inventariată; 
– data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere; 
– rezultatele inventarierii; 
– concluziile şi propunerile comisiei de inventariere; 
– volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu 

vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în consecinţă; 
– propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi de 

declasare sau casare a unor stocuri. 
Este de menţionat că rezultatele inventarierii au fost înregistrate în 

evidenţa tehnic-operativă şi în contabilitate în termen de 3 zile de la data luării 
deciziei de către şeful unităţii. 
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În registrul – inventar au fost înregistrate toate elementele de activ şi 
de pasiv, având la bază listele de inventariere şi procesele-verbale de 
inventariere încheiate de către comisiile numite prin decizia scrisă a 
conducătorului unităţii. 

 
4.4 Obiectivul de audit: Legalitatea plăţilor şi a cheltuielilor efectuate, în 

numerar sau prin virament, pentru procurări de bunuri, 
executări de lucrări sau prestări de servicii care nu 
privesc activitatea de bază. 

 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Achiziţia de bunuri materiale în luna martie 2004 s-a efectuat în baza  

necesarului de aprovizionat şi a rapoartelor de necesitate întocmite în acest 
sens. 

Lucrările executate în regie proprie sunt cuprinse în necesarul pe 
anul 2004 pentru acestea fiind lansate comenzi de lucru potrivit art. 73, pct.1 
din I.M.I. nr. 1031/1999 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile 
cantitativ-valorice a bunurilor materiale în unităţile M. I. 

În baza comenzilor de lucru au fost emise bonuri de consum şi au 
fost eliberate bunuri materiale din gestiunile unităţii. Bunurile materiale 
consumate cu ocazia acestor lucrări au fost evidenţiate corect în evidenţa 
tehnico-materială şi contabilă a unităţii. 

Prestările de servicii executate de furnizorii de utilităţi au avut la bază 
contracte încheiate în acest sens. 

Plăţile şi cheltuielile generate de operaţiunile auditate au fost 
încadrate pe structura clasificaţiei bugetare în mod corect. Operaţiunile 
consemnate în fişele bugetare aferente categoriilor de operaţiuni analizate, 
reflectă întocmai datele cuprinse în documentele justificative.  

Procurarea de bunuri, executarea de lucrări în regie proprie şi 
prestările de servicii efectuate de terţi au avut la bază documente care să 
justifice intrarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în acord 
cu prevederile legale. 

 
4.5 Obiectivul de audit: Respectarea prevederilor legale  
     privind încadrarea personalului. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Datele cuprinse în statele de plată a salariilor corespund cu cele din 

statul de organizare al unităţii auditate (poziţie, coeficient de ierarhizare etc.). 

Personalul încadrat în perioada supusă auditării a fost transferat din 
cadrul altor structuri ale ministerului, cu respectarea condiţiilor de studii şi 
vechime prevăzute pentru posturile respective. 

 
4.6 Obiectivul de audit: Modul de funcţionare a conturilor înscrise în 

balanţele de verificare sintetice şi analitice. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Înregistrările efectuate în conturile de activ şi pasiv înscrise în balanţa 

de verificare sintetică şi analitică întocmită la luna martie 2004 respectă 
principiile stabilite prin planul de conturi pentru instituţiile de stat, aprobat prin 
O.M.F nr. 324/1984, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
4.7. Obiectivul de audit: Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi 

analitice. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Deschiderea conturilor analitice aferente conturilor sintetice a fost 

făcută în funcţie de natura activităţilor desfăşurate de unitatea auditată, 
necesarul de informaţii contabile presupus de înţelegerea fenomenelor 
reflectate şi în acord cu funcţiunea conturilor prevăzută de planul de conturi 
pentru instituţiile de stat, aprobat prin O.M.F. nr. 324/1984, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
4.8. Obiectivul de audit: Regularizările efectuate în evidenţa 

financiar-contabilă. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă în luna martie 

2004 au la bază motivaţii legale şi reale, soluţiile de regularizare folosite având 
în vedere, pe de o parte să nu denatureze rulajele conturilor implicate, iar pe 
da altă parte să fie respectată funcţiunea acestor conturi. 

 
 
4.9 Obiectivul de audit: Analiza soldurilor conturilor la luna martie 

2004.  
 
Auditor: Ionescu Ion 

 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Analiza soldurilor conturilor a relevat faptul că desfăşurarea 

conturilor sintetice pe conturi analitice, soldurile acestora şi calculele 
aritmetice care au condus la determinarea lor, este făcută în acord cu 
funcţiunea conturilor prevăzută în planul de conturi pentru instituţii de 
stat, aprobat prin O.M.F. nr. 324/1984, cu modificările şi completările 
ulterioare şi este corectă din punct de vedere aritmetic. 

 
4.10 Obiectivul de audit: Formulele contabile utilizate la 

înregistrarea operaţiunilor patrimoniale. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor patrimoniale 

în luna martie 2003 respectă prevederile planului de conturi şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F. nr. 324/1984, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
4.11 Obiectivul de audit: Corespondenţa conturilor din activul 

bilanţului cu cele din pasiv potrivit situaţiilor financiare.  
 
Auditor: Ionescu Ion 



 244 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Conturile din activul bilanţului încheiat la 31.03.2004, au 

corespondenţe cu cele din pasivul acestuia, în acord cu prevederile planului de 
conturi pentru instituţiile de stat, aprobat prin O.M.F. nr. 324/1984, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  
4.12 Obiectivul de audit: Programul de producţie. 
 
Auditor: Popescu Marin 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Pe baza planului de imprimate (întocmit în urma solicitărilor unităţilor 

interesate şi a necesarului propriu) unitatea auditată a întocmit „Programul de 
producţie“ pentru anul 2003, care prevede realizarea unei producţii în valoare 
de  26.000.000 mii lei. 

În elaborarea programului de producţie au fost respectate prevederile 
Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Programul de producţie pentru anul 2004 a fost aprobat de către 
factorii în drept. 

Evaluarea, urmărirea şi raportarea indicatorilor economico-financiari 
s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 26 din Normele Metodologice 
aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

In perioada analizată unitatea auditată a respectat programul de 
producţie reuşind totodată să răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor 
adresate de către unităţile deservite. 

  
4.13 Obiectivul de audit: Stabilirea, aprobarea şi actualizarea 

preţului la produsul „Mapă cu buzunar policromie“. 
 
Auditor: Popescu Marin 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Preţurile practicate de unitatea auditată (inclusiv pentru produsul 

analizat) au fost stabilite pe baza analizei costurilor din punct de vedere 
tehnologic şi economico-financiar, conform prevederilor art. 21 alin. 2 din 
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Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Costurile de producţie au fost determinate pe baza fişelor 
tehnologice, normelor de consum de materiale şi normelor de timp conform 
prevederilor art.21 alin.3 din actul normativ mai sus amintit. 

Calculaţiile de preţ întocmite pentru produsul analizat cuprind 
articolele de calculaţie prevăzute de art. 21 pct. 1-8 din Normele Metodologice 
aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Calculaţiile de preţ au fost întocmite pe baza datelor de fundamentare 
proprii (consumuri, cantităţi, etc.) şi a elementelor de cheltuieli existente în 
evidenţa contabilă. Aceste calculaţii de preţ au fost certificate defactorii în 
drept, fiind vizate pentru controlul financiar preventiv propriu de către contabilul 
şef şi aprobate de conducătorul unităţii, în conformitate cu prevederile art. 23 
din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 
5. Concluzii 
 
Faţă de cele înscrise în prezentul raport de audit public intern, 

auditorii concluzionează următoarele: 
• Deficienţele constatate ca urmare a nerespectării în totalitate a 

prevederilor legale referitoare la organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului pot fi eliminate prin implementarea recomandărilor formulate de 
auditorii interni. 

• Tipografia M.A.I. respectă dispoziţiile legale referitoare la: 
– achiziţia, primirea (recepţia) şi eliberarea bunurilor materiale; 
– încadrarea personalului; 
– efectuăreade plăţi şi cheltuieli în numerar şi prin virament (în lei) 
din fondurile aflate la dispoziţia unităţii auditate; 
– întocmirea şi circulaţia documentelor primare de conducere a 
evidenţei contabile şi tehnic-operative; 
– organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv şi a 
controlului ierarhic; 
– încadrarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor; 
– elaborarea programului de producţie, reuşind totodată să 
răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor adresate de către 
unităţile deservite; 
– disciplina financiară în realizarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor băneşti (în lei); 
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– realitatea datelor înscrise în situaţia financiară întocmită la 
31.03.2004.  

 
 
6. Încheiere 
 
Prezentul raport de audit public intern a fost întocmit în 2 exemplare 

cu următoarea destinaţie: 
– exemplarul nr.1 se transmite spre analiză unităţii auditate, respectiv 
Tipografia M.A.I.; 
– exemplarul nr. 2 rămâne la Direcţia Audit Intern. 

 
DIRECTOR 

 
GEORGESCU ŞTEFAN 

AUDITORI 
 

IONESCU ION 
 

SUPERVIZAT 
 

Auditor, 
 

VASILESCU MIREL 

 
 

POPESCU MARIN 

 MARINESCU VASILE 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

                          
DIRECŢIA AUDIT INTERN 

 
 

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

Încheiat la Bucureşti, în data de 04.07.2004, cu ocazia desfăşurării 
misiunii de audit public intern la Tipografia M.A.I. Bucureşti, pentru auditarea 
următoarelor domenii: 

7. Achiziţii publice de produse pentru activitatea de bază. 
8. Primirea şi eliberarea bunurilor materiale. 
9. Inventarierea patrimoniului. 
10. Financiar. 
11. Contabilitate. 
12. Producţie. 
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1. Introducere 
 
Subsemnaţii Ionescu Ion, Popescu Marian şi Marinescu Vasile  

auditori în cadrul Direcţiei Audit Intern, în baza ordinului de serviciu nr. 
1/16.05.2004 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificările şi completările ulterioare şi al Normelor Generale 
privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin O.M.F. nr. 
38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat în perioada 
17.05 – 04.07.2004 un audit de sistem şi de regularitate la Tipografia M.A.I. 
pentru perioada 09.07.2003–31.05.2004. 

Tipografia M.A.I. se află situată în Bucureşti. 
Obiectul de activitate al unităţii este bine conturat în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare (ROF) şi cuprinde – executarea tipăriturilor, 
imprimatelor, confecţiilor tipizate şi a altor materiale specifice, necesare 
unităţilor din aparatul central şi unităţilor ce nu fac parte din structura acestora, 
cuprinse în planul anual de imprimate. 

În procesul execuţiei bugetare unitatea are calitatea de ordonator 
terţiar de credite, finanţarea fiind asigurată integral de la bugetul statului. 

Pentru desfăşurarea activităţii în exerciţiul financiar 2004, unităţii i-au 
fost alocate credite în sumă totală de 28.000.000.mii lei, din care: Titlul I – 
10.000.000 mii lei 

Titlul II – 18.000.000.mii lei 
În vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare, unitatea are prevăzute prin statul de organizare ---- 
posturi din care, la data auditării, erau ocupate ----, rezultând un grad de 
ocupare de 80,8%. 

Conducerea unităţii a fost asigurată pe toată perioada supusă 
auditării de dl. Popa Ion – şeful Tipografiei şi  dl. Nica Vasile – contabil şef. 

Repartizarea pe compartimente a personalului este prezentată în 
organigrama unităţii anexă la ROF, iar compartimentele funcţionale ale 
Tipografiei M.A.I. sunt: 

– sectorul plan, lansare şi urmărire comenzi; 
– compartimentul financiar-contabilitate; 
– compartimentul logistic; 
– atelierul mecano-energetic; 
– atelierul producţie. 
Aceste compartimente îşi desfăşoară activitatea în strânsă conlucrare 

pentru atingerea obiectivelor unităţii, neexistând semnale (indicii) de 
colaborare defectuoasă între acestea. 
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În unitatea auditată contabilitatea se ţine cantitativ-valoric, forma de 
înregistrare fiind „maestru-şah simplificat“. 

În cadrul acestei forme de înregistrare contabilă, principalele registre 
contabile utilizate sunt: 

– registrul-jurnal; 
– registrul-inventar; 
– registrul-cartea mare (suplinit în cadrul acestei forme de înregistrare 

de fişa de cont pentru operaţiuni diverse). 
 
Conform datelor cuprinse în situaţia financiară întocmită la 

31.03.2004 patrimoniul unităţii însumează 30.000.000 mii lei. 
La nivelul unităţii auditate gestiunile de materiale, materii prime, 

consumabile sunt organizate distinct faţă de cele de produse finite. 
În conformitate cu prevederile pct.110 din Normele Generale privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii în M.I. nr. 181.460/1997, avizate de 
Ministerul Finanţelor cu nr. 50.940/1997, la ieşirea din gestiune, bunurile 
materiale se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea 
metodei „costului mediu ponderat“. 

Pentru înregistrarea operaţiunilor contabile unitatea auditată 
utilizează planul de conturi pentru unităţile M.A.I., emis în baza planului de 
conturi pentru instituţiile de stat şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate 
prin O.M.F. nr. 324/1984 cu modificările şi completările ulterioare. 

Controlul ierarhic a fost organizat prin dispoziţia zilnică a şefului 
Tipografiei M.A.I. nr. 1/06.01.2004 în care sunt nominalizate persoanele cu 
atribuţii pe această linie. In fişele posturilor pentru persoanele cu funcţii de 
conducere există atribuţii pe linia controlului ierarhic conform prevederilor 
actelor normative incidente iar rezultatele controalelor sunt evidenţiate într-un 
registru special întocmit în acest sens. 

Persoanele cu funcţii de conducere se implică în mod activ în 
procesul executiv al compartimentelor pe care le coordonează, iar relaţiile între 
comandă şi execuţie sunt constructive, contribuind la desfăşurarea normală a 
activităţii din unitatea auditată. 

Controlul financiar preventiv propriu (c.f.p.p.) este exercitat de către 
contabilul şef încadrat cu respectarea prevederilor art. 15 din I.M.I. nr. 
1275/2002, iar proiectele operaţiunilor prevăzute a se prezenta la viza c.f.p.p. 
sunt consemnate în registrul de evidenţă constituit în conformitate cu pct. 4.3 şi 
anexa nr. 3 la Normele Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 123/2001. În 
perioada auditată nu au existat cazuri de refuzuri la viza c.f.p.p. 

Activităţile supuse auditării au fost următoarele: 
– achiziţia de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris efectuată în 

perioada 01.01. – 31.05.2004 ; 
– angajarea gestionarilor- la data auditării; 
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– constituirea şi reţinerea garanţiei pentru funcţiile de gestionari – la 
data auditării; 

– primirea (recepţia) obiectelor de inventar şi a materialelor efectuată 
în luna martie 2004; 

– eliberarea obiectelor de inventar, respectiv a materialelor din 
gestiune efectuată în luna martie 2004; 

– pregătirea inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului în anul 2003; 
– plăţile şi cheltuielile efectuate în luna martie 2004 pentru procurări 

de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii care nu privesc 
activitatea de bază; 

– încadrarea, potrivit clasificaţiei bugetare, a plăţilor şi cheltuielilor 
efectuate în luna martie 2004; 

– întocmirea documentelor justificative pentru achiziţionarea de 
bunuri materiale în luna martie 2004, altele decât cele pentru activitatea de 
bază; 

– întocmirea documentelor justificative aferente executării de lucrări 
pe luna martie 2004; 

– întocmirea documentelor justificative aferente prestărilor de servicii 
pe luna martie 2004; 

– întocmirea statului de plată a salariilor pe luna martie 2004 în 
conformitate cu prevederile posturilor din statul de organizare al unităţii; 

– încadrarea personalului conform condiţiilor de studii şi vechime 
prevăzute pentru funcţiile respective, efectuată în perioada 09.07.2003-31.05.2004; 

– funcţionarea conturilor de activ înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 31.03.2004; 

– funcţionarea conturilor de pasiv înscrise în balanţa de verificare 
sintetică şi analitică întocmită la 31.03.2004; 

– desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice în 2004; 
– rulajele debitoare şi creditoare cu accent pe influenţa eventualelor 

regularizări (stornări în roşu sau în negru) efectuate în evidenţa financiar 
contabilă în luna martie 2004; 

– componenţa soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– natura soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– valoarea aritmetică a soldurilor conturilor la 31.03.2004; 
– formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale în luna martie 2004; 
– întocmirea situaţiei financiare la 31.03.2004; 
– întocmirea programului de producţie aferent perioadei 01.01. – 

31.03.2004; 
– obţinerea aprobărilor legale pentru programul de producţie aferent 

perioadei 01.01. – 31.03.2004; 



 252 

– realizarea programul de producţie aferent perioadei 01.01. – 
31.03.2004; 

– stabilirea preţurilor în funcţie de normele de timp, normele de 
consum materiale etc. la produsul „Mapă cu buzunar policromie”, în perioada 
01.01. – 31.03.2004; 

– obţinerea aprobărilor legale pentru preţul stabilit la produsul „Mapă 
cu buzunar policromie”, în perioada 01.01. – 31.03.2004; 

– actualizarea calculaţiilor de preţ în situaţia în care s-au modificat 
elementele care au stat la baza stabilirii lor la produsul „Mapă cu buzunar 
policromie”, în perioada 01.01. – 31.03.2004; 

Misiunea de audit public intern s-a desfăşurat prin sondaj, utilizând ca 
tehnici de audit, verificarea, observarea fizică, interviul şi analiza. 

Documentele preluate în copie sau extras de la unitatea auditată se 
regăsesc în Dosarul documentelor de lucru. 

În timpul desfăşurării misiunii de audit public intern au fost întocmite 
materialele cuprinse în Dosarul permanent – secţiunile A,B şi C.   

 
2. Obiective de audit 
 
În conformitate cu programul misiunii de audit public intern obiectivele 

de audit au fost următoarele: 
a) legalitatea achiziţiei de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris 

efectuată; 
b) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la primirea şi eliberarea 

obiectelor de inventar şi a materialelor; 
c) inventarierea anuală a patrimoniului; 
d) legalitatea plăţilor sau a cheltuielilor efectuate, în numerar sau prin 

virament, pentru procurări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de 
servicii care nu privesc activitatea de bază; 

e) respectarea prevederilor legale privind încadrarea personalului; 
f) modul de funcţionare a conturilor înscrise în balanţele de verificare 

sintetice şi analitice; 
g) desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi analitice; 
h) regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă; 
i) analiza soldurilor conturilor; 
j) formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale; 
k) corespondenţa conturilor din activul bilanţului cu cele din pasiv 

potrivit situaţiilor financiare; 
l) programul de producţie; 
m) stabilirea, aprobarea şi actualizarea preţurilor la produsul „Mapă 

cu buzunar policromie“. 
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3. Tehnici şi instrumente de audit 
 
Pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern, auditorii 

interni au folosit ca tehnici de audit verificarea, observarea fizică, interviul şi 
analiza, iar ca instrumente de audit, chestionarul (C.L.C. - chestionar de luare 
la cunoştinţă şi C.L.V. – chestionar listă de verificare), tabloul de prezentare a 
circuitului auditului (pistă de audit) şi formularele constatărilor de audit public 
intern (F.I.A.P.- fişă de identificare şi analiză a problemelor şi F.C.R.I.- formular 
de constatare şi raportare a iregularităţilor). 

 
 
4. Constatări şi recomandări 
 
Cu ocazia prezentei misiuni de audit public intern, în urma verificării 

documentelor şi materialelor puse la dispoziţie de către unitatea auditată care 
îşi asumă responsabilitatea cu privire la existenţa, realitatea conţinutului, 
legalitatea şi forma de prezentare a acestora, s-au constatat următoarele: 

 
4.1. Obiectivul de audit: Legalitatea achiziţiei de hârtie offset-sul 60 

gr/m.p. şi hârtie de scris. 
 
Auditor: Popescu Marian 
 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Pentru exerciţiul financiar 2004“Tipografia M.A.I.“ a avut repartizate 

credite în sumă totală de 28.000.000 mii lei, din care: 
– pentru hârtie offset-sul 60 gr/m.p. = 3.400.000 mii lei 
– pentru achiziţii hârtie scris 61 x 86/70 gr/m.p. =  400.000 mii lei 
70 x 100/70 gr/m.p.= 400.000 mii lei 
Având în vedere cantităţile de produse în discuţie prevăzute în 

necesarul de aprovizionat pentru anul 2004 şi implicit creditele alocate, 
unitatea auditată a estimat valoarea contractului de achiziţie publică în 
conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile 
publice cu modificările şi completările ulterioare. 

Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de hârtie offset-sul 60 gr/m.p. şi hârtie de scris s-a făcut potrivit 
dispoziţiilor art.12 şi ale schemei logice prezentate în anexa nr.3 la H.G. nr. 
461/2001. 
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Prin respectarea celor de mai sus, unitatea auditată a selectat ca 
procedură de achiziţie licitaţia deschisă, conform Hotărârii comisiei de 
evaluare nr. 111.222/19.03.2004. 

Transparenţa şi publicitatea au fost asigurate prin transmiterea cu 
adresa nr. 111.225/20.03.2004 a anunţului de participare către Monitorul 
Oficial al României în conformitate cu prevederile art. 13 din H.G. nr. 461/2001. 

Întocmirea şi conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertelor s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 16, 17 şi 19 din 
H.G. nr. 461/2001. 

Odată cu iniţierea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, unitatea auditată a constituit o comisie de evaluare alcătuită din cinci 
membri, în conformitate cu prevederile cap.VIII din H.G. nr.461/2001, care şi-a 
desfăşurat activitatea cu respectarea strictă a prevederilor cap.X din acelaşi 
act normativ. 

Licitaţia deschisă s-a desfăşurat într-o singură etapă, neexistând 
abateri de la prevederile art. 24 din H.G. nr. 461/2001. 

După efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la articolul mai sus 
menţionat comisia de analiză a ofertelor, prin Hotărârea nr. 111.765 din 
20.05.2003 a desemnat câştigătoare următoarele firme:  

– pentru hârtie offset-sul 60 gr/m.p. S.C. ALFA SRL Bucureşti; 
– pentru hârtie scris S.C. BETA SRL Bucureşti, cu care a încheiat 

următoarele contracte de furnizare: 
– S.C. ALFA SRL Bucureşti: contract nr.1678/03.06.2004 în valoare 

de 2.900.000 mii lei; 
– S.C. BETA SRL Bucureşti: contract nr. 1070/02.06.2004 în valoare 

de.1.700.000 mii lei. 
Toate firmele participante au avut constituite garanţiile de participare 

în cuantumul stabilit de autoritatea contractantă, iar firmele declarate 
câştigătoare au depus garanţiile de bună execuţie. 

Tipografia M.A.I. în calitate de autoritate contractantă a întocmit 
dosarul achiziţiei publice în conformitate cu prevederile art. 52 din H.G. nr. 
461/2001. 

 
4.2. Obiectivul de audit: Respectarea dispoziţiilor legale referitoare 

la primirea şi eliberarea obiectelor de inventar şi a materialelor aferente lunii 
martie 2004. 

 
Auditor: Marinescu Vasile 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Angajarea gestionarilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 22/1969 modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994, şi a O.M.I. nr. 
31/1973 cu modificările şi completările ulterioare. 

Constituirea şi reţinerea garanţiilor de la gestionari s-a efectuat în 
conformitate cu prevederile O.M.I. nr. 31/1973 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Primirea (recepţia) respectiv eliberarea obiectelor de inventar şi a 
materialelor din gestiune, operaţiuni efectuate în luna martie 2003, s-au 
realizat cu respectarea prevederilor I.M.I. nr. 1031/1999 privind organizarea şi 
conducerea evidenţei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 
4.3. Obiectivul de audit: Inventarierea anuală a patrimoniului 
 
Auditor: Marinescu Vasile 
 
 
Constatări cu caracter negativ 
 
4.3.1. Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor materiale 

nu au ridicat, sub semnătura contabilului şef, formularele „Lista de inventariere 
– varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) emise pe calculator, 
având completate anumite coloane, astfel: 

- în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor materiale (obiecte de 
inventar sau materiale); 

- în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, Stocuri scriptice, 
Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de intrare (la mijloace fixe) şi 
Valoarea de inventar. 

4.3.2. În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de 
inventariere, înainte de începerea operaţiunii de inventariere, nu se regăsesc 
următoarele elemente: 

•  în declaraţia domnului Vlad Andrei (gestiunea „Hârtie, cartoane şi 
materiale tipografice“): 

– dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
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– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
• în declaraţia domnului Stoica Marcel (gestiunea „Imprimate“): 
– dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând terţilor; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 
•   în declaraţia domnuluiIstrate Florin (gestiunea „Mijloace fixe, 

obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune. 
4.3.3. Nu a fost luată declaraţie casierului unităţii (dl.Dincă Andrei) de 

către comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost dl.Voicu Petre. 
4.3.4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către 

comisiile de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta simplificată 
(cod 14-3-12/b) cât şi în liste de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-
12), ambele tipuri de liste fiind emise pe calculator având completate anumite 
coloane, astfel cum este menţionat la pct. 4.3.1. din prezentul raport de audit 
public intern. 

4.3.5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în 
folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor inventariate în formularul „Lista 
de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular 
neprevăzut în actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă la data de ....“ 

4.3.6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ aflate în 
custodie la gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“, nu s-au 
întocmit, separat, liste de inventariere varianta simplificată (cod 14-3-12/b) de 
către comisia care a inventariat gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“. În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de inventariere 
ale comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi piese schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie 
bunurile respective. 

4.3.7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără mişcare 
sau greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b). 

4.3.8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au avut 
răspunderea gestionării pentru bunurile materiale constatate plus la 
inventariere, respectiv depreciate. 

4.3.9. Gestionarii nu au menţionat pe ultima filă a listei de inventariere 
– varianta simplificată (cod 14-3-12/b) dacă toate valorile materiale şi băneşti 
din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
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prezenţa lor, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

 4.3.10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b) 
aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“ nu au fost semnate 
de către gestionar, iar comisia de inventariere a semnat numai pe ultima filă a 
acestora şi nu pe fiecare filă în parte. 

 
 
Cauze 
 
Nu au fost respectate în totalitate prevederile Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, respectiv Normele Metodologice de întocmire şi utilizare a 
formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind 
activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele acestora, aprobate prin 
O.M.F. nr. 425/1998, astfel: 

– prevederile pct. 10 ultimul alineat coroborat cu pct. 33 alin. 1 din 
Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la 
pct. 4.3.1. din prezentul raport de audit public intern; 

– prevederile pct. 11 lit. a din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995 coroborat cu cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-
1)“ cuprins în Normele aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998, în cazul deficienţelor 
înscrise la pct. 4.3.2. şi 4.3.3. din prezentul raport de audit public intern;  

– prevederile pct. 16 alin. 1, coroborat cu pct. 33 alin. 1 din Normele 
aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 4.3.4. 
– 4.3.6. din  prezentul raport de audit public intern; 

– prevederile pct. 18 alin. 1 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 4.3.7. din prezentul raport de 
audit public intern; 

– prevederile pct. 42 alin. 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţei înscrisă la pct. 4.3.8. din  prezentul raport de 
audit public intern; 

– prevederile pct. 32 alin. 1 şi 2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 
2388/1995, în cazul deficienţelor înscrise la pct. 4.3.9. şi 4.3.10. din prezentul 
raport de audit public intern; 

Comisia centrală de inventariere, al cărui preşedinte a fost dl. Popa 
Ion – şeful unităţii auditate, nu a supravegheat şi controlat cu suficientă atenţie 
modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere anuală a patrimoniului. 

Membrii comisiilor de inventariere care datorită specificului activităţii 
acestei unităţi, în marea lor majoritate fac parte din sectoarele de producţie, nu 
au putut fi scoşi din activitatea productivă pe toată perioada desfăşurării 
operaţiunii de inventariere. 
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Consecinţe 
 
Comisiile de inventariere nu au identificat toate locurile (încăperile) în 

care puteau exista valori materiale ce urmau a fi inventariate. 
Aprecierile comisiilor de inventariere referitoare la bunurile materiale 

depreciate, respectiv la cele constatate în plus la inventariere, nu sunt 
pertinente deoarece, nu au avut la bază şi explicaţii scrise de la persoanele 
care răspundeau de gestionarea valorilor materiale în cauză. 

Gestionarii pot contesta faptul că inventarierea valorilor materiale şi 
băneşti nu a fost efectuată în prezenţa acestora. 

 
 
Recomandări 
 
Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub semnătura 

contabilului şef, listele de inventariere (varianta simplificată - cod 14-3-12/b şi 
varianta cu diferenţe – cod 14-3-12), în alb, necompletate la nici-o rubrică, 
vizate şi parafate de acesta. 

Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate elementele 
prevăzute la pct. 11 lit. a) din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, coroborat cu 
cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1) “ cuprins în Normele 
Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998. 

Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor băneşti 
aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie casierului. 

Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va materializa prin 
înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor 
inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-
3-12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. Listele de 
inventariere se vor întocmi pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii 
de bunuri. 

Bunurile materiale aflate în custodie se vor  inventariaşi se vor 
înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b), 
de către comisia care inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză. 

Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 
constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere distincte (varianta 
simplificată - cod 14-3-12/b), care se preiau, de asemenea, în listele de 
inventariere (varianta cu diferenţe - cod 14-3-12). 

Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau greu 
vandabile se vor întocmi liste de inventariere, separate, varianta simplificată 
(cod 14-3-12 /b). 
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Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi 
pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze, comisiile de inventariere vor întocmi liste de 
inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii scrise 
de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor materiale şi băneşti 
respective. 

Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de către membrii 
comisiei de inventariere şi de către gestionar. Totodată, gestionarul va 
menţiona, pe ultima filă a listei de inventariere, dacă toate valorile materiale şi 
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Măsurile organizatorice referitoare la inventarierea patrimoniului 

aferentă anului 2003, au fost luate în conformitate cu prevederile Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin 
O.M.F. nr. 2388/1995, I.M.I. nr. 229/1992 (cap.II – Inventarierea bunurilor 
materiale) şi Normelor Generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
în M.I. nr. 181.460/1997 (cap.VI – Inventarierea). Astfel, în decizia scrisă a 
conducătorului unităţii au fost cuprinse elementele prevăzute la pct.9 din 
Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995 coroborat cu art. 7 din I.M.I. nr. 
229/1992, menţionându-se: 

– componenţa comisiei centrale de inventariere; 
– componenţa comisiilor de inventariere; 
– numele preşedintelui fiecărei comisii de inventariere; 
– modul de efectuare a inventarierii; 
– gestiunile supuse inventarierii; 
– data de începere şi terminare a operaţiunilor de inventariere; 
– obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la 

cunoaşterea actelor normative care reglementează inventarierea, modul de 
lucru al comisiilor de inventariere, actele (documentele) care se întocmesc şi 
modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 

Totodată, în decizia scrisă a conducătorului unităţii a fost stabilită 
persoana care urma a efectua instructajul comisiilor de inventariere. Este de 
menţionat că în comisiile de inventariere nu au fost incluşi gestionarii 
depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilul care ţine evidenţa gestiunilor 
respective. 

Pentru bunurile materiale aparţinând altor unităţi, aflate în custodie 
la unitatea auditată, respectiv pentru bunurile materiale aparţinând unităţii 
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auditate şi aflate în custodie la alte unităţi, au fost respectate prevederile 
pct.16 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995. Astfel, unitatea 
auditată a întocmit, separat, liste de inventariere pentru bunurile materiale 
luate în custodie, acestea fiind transmise persoanei juridice căreia îi 
aparţineau, în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii, proprietarul 
bunurilor recunoscând exactitatea datelor înscrise în listele de inventariere 
primite. 

 
Totodată, pentru bunurile materiale date în custodie, unitatea auditată 

a primit liste de inventariere, aceasta confirmând exactitatea datelor înscrise în 
documentele în cauză. 

Creanţele faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe baza 
extraselor, soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de clienţi şi furnizori. 

Disponibilităţile aflate în conturi la bănci s-au inventariat prin 
confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de bănci cu cele din 
contabilitate. Este de menţionat că extrasele de cont din ultima zi bancară, 
puse la dispoziţia unităţii auditate, poartă ştampila oficială a băncii. 

Disponibilităţile în lei din casieria unităţii auditate au fost inventariate 
în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor 
operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv. 

Formularele cu regim special au fost inventariate, acestea fiind 
înscrise în liste de inventariere în ordinea codurilor. 

Rezultatele inventarierii au fost consemnate de către comisia centrală 
de inventariere, respectiv comisiile de inventariere, într-un proces verbal, 
documente care conţin elementele prevăzute la pct. 40 alin. 2, pct.41 şi 42 
alin.2 din Normele aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995. Astfel, în procesele-
verbale ale comisiilor de inventariere au fost menţionate: 

– data întocmirii; 
– numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 
– numărul şi data ordinului de zi pe unitate prin care a fost numită 

comisia de inventariere; 
– gestiunea inventariată; 
– data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere; 
– rezultatele inventarierii; 
– concluziile şi propunerile comisiei de inventariere; 
– volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu 

vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în consecinţă; 
– propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi de 

declasare sau casare a unor stocuri. 
Este de menţionat că rezultatele inventarierii au fost înregistrate în 

evidenţa tehnic-operativă şi în contabilitate în termen de 3 zile de la data luării 
deciziei de către şeful unităţii. 
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În registrul – inventar au fost înregistrate toate elementele de activ şi 
de pasiv, având la bază listele de inventariere şi procesele-verbale de 
inventariere încheiate de către comisiile numite prin decizia scrisă a 
conducătorului unităţii. 

 
4.4 Obiectivul de audit: Legalitatea plăţilor şi a cheltuielilor efectuate, în 

numerar sau prin virament, pentru procurări de 
bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii 
care nu privesc activitatea de bază. 

 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Achiziţia de bunuri materiale în luna martie 2004 s-a efectuat în baza  

necesarului de aprovizionat şi a rapoartelor de necesitate întocmite în acest 
sens. 

Lucrările executate în regie proprie sunt cuprinse în necesarul pe 
anul 2004 pentru acestea fiind lansate comenzi de lucru potrivit art. 73, pct. 1 
din I.M.I. nr. 1031/1999 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile 
cantitativ-valorice a bunurilor materiale în unităţile M. I. 

În baza comenzilor de lucru au fost emise bonuri de consum şi au 
fost eliberate bunuri materiale din gestiunile unităţii. Bunurile materiale 
consumate cu ocazia acestor lucrări au fost evidenţiate corect în evidenţa 
tehnico-materială şi contabilă a unităţii. 

Prestările de servicii executate de furnizorii de utilităţi au avut la bază 
contracte încheiate în acest sens. 

Plăţile şi cheltuielile generate de operaţiunile auditate au fost 
încadrate pe structura clasificaţiei bugetare în mod corect. Operaţiunile 
consemnate în fişele  bugetare aferente categoriilor de operaţiuni analizate, 
reflectă întocmai datele cuprinse în documentele justificative.  

Procurarea de bunuri, executarea de lucrări în regie proprie şi 
prestările de servicii efectuate de terţi au avut la bază documente care să 
justifice intrarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în acord 
cu prevederile legale. 

 
4.6 Obiectivul de audit: Respectarea prevederilor legale privind 

încadrarea personalului. 
 
Auditor: Ionescu Ion 



 262 

Constatări cu caracter pozitiv 
Datele cuprinse în statele de plată a salariilor corespund cu cele din 

statul de organizare al unităţii auditate (poziţie, coeficient de ierarhizare etc.). 
Personalul încadrat în perioada supusă auditării a fost transferat din 

cadrul altor structuri ale ministerului, cu respectarea condiţiilor de studii şi 
vechime prevăzute pentru posturile respective. 

 
 
4.6 Obiectivul de audit: Modul de funcţionare a conturilor înscrise în 

balanţele de verificare sintetice şi analitice. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Înregistrările efectuate în conturile de activ şi pasiv înscrise în balanţa 

de verificare sintetică şi analitică întocmită la luna martie 2004 respectă 
principiile stabilite prin planul de conturi pentru instituţiile de stat, aprobat prin 
O.M.F nr. 324/1984, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
4.7. Obiectivul de audit: Desfăşurarea conturilor sintetice pe conturi 

analitice. 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
 
Deschiderea conturilor analitice aferente conturilor sintetice a fost 

făcută în funcţie de natura activităţilor desfăşurate de unitatea auditată, 
necesarul de informaţii contabile presupus de înţelegerea fenomenelor 
reflectate şi în acord cu funcţiunea conturilor prevăzută de planul de conturi 
pentru instituţiile de stat, aprobat prin O.M.F nr. 324/1984, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
4.8. Obiectivul de audit: Regularizările efectuate în evidenţa 

financiar – contabilă. 

Auditor: Ionescu Ion 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Regularizările efectuate în evidenţa financiar-contabilă în luna martie 

2004 au la bază motivaţii legale şi reale, soluţiile de regularizare folosite având 
în vedere, pe de o parte să nu denatureze rulajele conturilor implicate, iar pe 
da altă parte să fie respectată funcţiunea acestor conturi. 

 
 
4.9. Obiectivul de audit: Analiza soldurilor conturilor la luna martie 

2004 
 
Auditor: Ionescu Ion 
 

Constatări cu caracter pozitiv 
 
Analiza soldurilor conturilor a relevat faptul că desfăşurarea 

conturilor sintetice pe conturi analitice, soldurile acestora şi calculele 
aritmetice care au condus la determinarea lor, este făcută în acord cu 
funcţiunea conturilor prevăzută în planul de conturi pentru instituţii de 
stat, aprobat prin O.M.F nr. 324/1984, cu modificările şi completările 
ulterioare şi este corectă din punct de vedere aritmetic. 

 
4.10 Obiectivul de audit: Formulele contabile utilizate la 

înregistrarea operaţiunilor patrimoniale. 
 
Auditor: Ionescu Ion 

 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Formulele contabile utilizate la înregistrarea operaţiunilor patrimoniale 

în luna martie 2003 respectă prevederile planului de conturi şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F nr. 324/1984, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
4.11 Obiectivul de audit: Corespondenţa conturilor din activul 

bilanţului cu cele din pasiv potrivit situaţiilor financiare.  
 
Auditor: Ionescu Ion 
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Constatări cu caracter pozitiv 
 
Conturile din activul bilanţului încheiat la 31.03.2004, au 

corespondenţe cu cele din pasivul acestuia, în acord cu prevederile planului de 
conturi pentru instituţiile de stat, aprobat prin O.M.F nr. 324/1984, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
4.12 Obiectivul de audit: Programul de producţie. 
 

Auditor: Popescu Marin 
 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Pe baza planului de imprimate (întocmit în urma solicitărilor unităţilor 

interesate şi a necesarului propriu) unitatea auditată a întocmit „Programul de 
producţie“ pentru anul 2003, care prevede realizarea unei producţii în valoare 
de -------------------mii lei. 

În elaborarea programului de producţie au fost respectate prevederile 
Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr.1086/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Programul de producţie pentru anul 2004 a fost aprobat de către 
factorii în drept. 

Evaluarea, urmărirea şi raportarea indicatorilor economico-financiari 
s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 26 din Normele Metodologice 
aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În perioada analizată unitatea auditată a respectat programul de 
producţie reuşind totodată să răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor 
adresate de către unităţile deservite. 

  
4.13 Obiectivul de audit: Stabilirea, aprobarea şi actualizarea 

preţului la produsul „Mapă cu buzunar policromie“. 
 
Auditor: Popescu Marin 
 
 
Constatări cu caracter pozitiv 
 
Preţurile practicate de unitatea auditată (inclusiv pentru produsul 

analizat) au fost stabilite pe baza analizei costurilor din punct de vedere 
tehnologic şi economico-financiar, conform prevederilor art. 21 alin. 2 din 
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Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Costurile de producţie au fost determinate pe baza fişelor 
tehnologice, normelor de consum de materiale şi normelor de timp conform 
prevederilor art.21 alin.3 din actul normativ mai sus amintit. 

Calculaţiile de preţ întocmite pentru produsul analizat cuprind 
articolele de calculaţie prevăzute de art. 21 pct. 1-8 din Normele Metodologice 
aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1086/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Calculaţiile de preţ au fost întocmite pe baza datelor de fundamentare 
proprii (consumuri, cantităţi, etc.) şi a elementelor de cheltuieli existente în 
evidenţa contabilă. Aceste calculaţii de preţ au fost certificate defactorii în 
drept, fiind vizate pentru controlul financiar preventiv propriu de către contabilul 
şef şi aprobate de conducătorul unităţii, în conformitate cu prevederile art. 23 
din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.I. 1086/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
5. Concluzii 
 
Faţă de cele înscrise în prezentul raport de audit public intern, 

auditorii concluzionează următoarele: 
• Deficienţele constatate ca urmare a nerespectării în totalitate a 

prevederilor legale referitoare la organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului pot fi eliminate prin implementarea recomandărilor formulate de 
auditorii interni. 

• Tipografia M.A.I. respectă dispoziţiile legale referitoare la: 
– achiziţia, primirea (recepţia) şi eliberarea bunurilor materiale; 
– încadrarea personalului; 
– efectuăreade plăţi şi cheltuieli în numerar şi prin virament (în lei) din 

fondurile aflate la dispoziţia unităţii auditate; 
– întocmirea şi circulaţia documentelor primare de conducere a 

evidenţei contabile şi tehnic-operative; 
– organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv şi a 

controlului ierarhic; 
– încadrarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor; 
– elaborarea programului de producţie, reuşind totodată să răspundă 

cu promptitudine tuturor solicitărilor adresate de către unităţile deservite; 
– disciplina financiară în realizarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor băneşti (în lei); 
– realitatea datelor înscrise în situaţia financiară întocmită la 

31.03.2004.  
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Conducerii unităţii auditate i-au fost aduse la cunoştinţă constatările, 
recomandările şi concluziile echipei de audit prin transmiterea în fază de 
proiect a Raportului de audit public intern faţă de care, potrivit adresei de 
răspuns, nu a avut de formulat observaţii şi propuneri. 

Totodată, unitatea auditată a comunicat cu aceeaşi adresă şi faptul 
că implementarea celor 9 (nouă) recomandări înscrise în proiectul raportului de 
audit public intern va fi efectuată odată cu executarea inventarierii patrimoniului 
aferentă anului  2004 (perioada 01.10-30.11.2004), persoanele răspunzătoare 
fiind şeful Tipodrafiei MAI şi contabilul şef al unităţii respective. 

 

6. Încheiere 
 
Prezentul raport de audit public intern a fost întocmit în 2 exemplare 

cu următoarea destinaţie: 
– exemplarul nr. 1 se transmite spre analiză unităţii auditate, 

respectiv Tipografia M.A.I.; 
– exemplarul nr. 2 rămâne la Direcţia Audit Intern; 
 
Prin semnarea raportului de audit public intern, unitatea auditată 

recunoaşte că i-au fost restituite toate actele şi înscrisurile puse la dispoziţia 
auditorilor interni. 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA AUDIT INTERN 
Nr.................. din ..................... 
 
 

A P R O B 
MINISTRUL ADMINSTRAŢIEI 

ŞI INTERNELOR 
 
 
 

S I N T E Z Ă 
cuprinzând constările cu caracter negativ, recomandările auditorilor interni 

pentru remedierea deficienţelor constatate, precum şi calendarul de 
implementare a recomandărilor în cauză 

 
I. Cu ocazia efectuării misiunii de audit public intern la TIPOGRAFIA 

M.A.I, au rezultat o serie de deficienţe ca urmare a nerespectării în totalitate a 
prevederilor legale referitoare la organizarea şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, după cum urmează: 

1. Preşedinţii celor 5 comisii de inventariere ale valorilor materiale nu 
au ridicat, sub semnătura contabilului şef, formularele „Lista de inventariere – 
varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ şi „Lista de inventariere – varianta cu 
diferenţe (cod 14-3-12)“, în alb (necompletate), acestora fiindu-le înmânate de 
către contabilul şef liste de inventariere (ambele variante) emise pe calculator, 
având completate anumite coloane, astfel: 

– în cazul listelor de inventariere (varianta simplificată) erau 
completate coloanele: Nr. crt. şi Denumirea bunurilor 
materiale (obiecte de inventar sau materiale); 

– în cazul listelor de inventariere (varianta cu diferenţe) erau 
completate coloanele: Nr. crt., Denumirea bunurilor materiale, 
Stocuri scriptice, Preţ unitar, Valoarea contabilă, Valoarea de 
intrare (la mijloace fixe) şi Valoarea de inventar; 

 
2. În declaraţiile gestionarilor luate de către comisiile de inventariere, 

înainte de începerea operaţiunii de inventariere, nu se regăsesc următoarele 
elemente: 

•  în declaraţia domnului gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“): 
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– dacă are sau nu cunoştinţă de lipsuri în gestiune; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 

• în declaraţia domnului (gestiunea „Imprimate“): 
– dacă are sau nu în gestiune valori materiale aparţinând 

terţilor; 
– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 

gestiune; 
– data luării declaraţiei înscrisă de către gestionar. 

•  în declaraţia domnului (gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“): 

– ultimele documente de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din 
gestiune. 

 

3. Comisia de inventariere al cărei preşedinte a fost domnul nu a luat 
declaraţie casierului unităţii. 

4. Bunurile materiale inventariate au fost înscrise de către comisiile 
de inventariere, atât în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-
12/b) cât şi în liste de inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12), 
ambele tipuri de liste fiind emise pe calculator având completate anumite 
coloane, astfel cum este menţionat la pct.1. din prezenta sinteză. 

5. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în 
folosinţă nu s-a materializat prin înscrierea valorilor inventariate în formularul „Lista 
de inventariere — varianta simplificată (cod 14-3-12/b)“ ci într-un formular 
neprevăzut în actele normative în vigoare şi anume: „Lista de inventariere a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă la data de ....“ 

6. Pentru bunurile materiale aparţinând gestiunii „Mijloace fixe, 
obiecte de inventar, materiale consumabile şi piese de schimb“ aflate în 
custodie la gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“, nu s-au 
întocmit, separat, liste de inventariere varianta simplificată (cod 14-3-12/b) de 
către comisia care a inventariat gestiunea „Hârtie, cartoane şi materiale 
tipografice“. În schimb, bunurile în cauză se regăsesc în listele de inventariere 
ale comisiei care a inventariat gestiunea „Mijloace fixe, obiecte de inventar, 
materiale consumabile şi piese schimb“, gestiune care de fapt a dat în custodie 
bunurile respective. 

7. Pentru bunurile materiale depreciate, inutilizabile, fără mişcare sau 
greu vandabile nu au fost întocmite separat, liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12/b). 

8. Nu au fost luate explicaţii scrise de la persoanele care au avut 
răspunderea gestionării, bunurile materiale constatate plus la inventariere, 
respectiv depreciate.   
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9. Gestionarii nu au menţionat pe ultima filă a listei de inventariere – 
varianta simplificată (cod 14-3-12 /b) dacă toate valorile materiale şi băneşti 
din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 
prezenţa lor, precum şi dacă au avut sau nu obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

10. Listele de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12 /b) 
aferente gestiunii „Hârtie, cartoane şi materiale tipografice“ nu au fost semnate 
de către gestionar, iar comisia de inventariere  a semnat numai pe ultima filă a 
acestora şi nu pe fiecare filă în parte. 
 
 

II. Pentru remedierea deficienţelor constatate şi înscrise în 
prezenta sinteză, auditorii interni formulează următoarele 
recomandări: 
 

1. Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub semnătura 
contabilului şef, listele de inventariere (varianta simplificată – cod 14-3-12/b şi 
varianta cu diferenţe – cod 14-3-12),în alb-necompletate, vizate şi parafate de 
acesta. 

2. Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate elementele 
prevăzute la pct. 11 lit. a) din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului, aprobate prin O.M.F. nr. 2388/1995, coroborat cu 
cele din formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1)“ cuprins în Normele 
Metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 425/1998. 

3. Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor băneşti 
aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie casierului. 

4. Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va materializa prin 
înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii libere şi fără ştersături, a valorilor 
inventariate în formularul „Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-
3-12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. Listele de 
inventariere se vor întocmi pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii 
de bunuri. 

5. Bunurile materiale aflate în custodie se vor inventaria şi se vor 
înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-12/b), 
de către comisia care inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză. 

6. Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere au 
constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere distincte (varianta 
simplificată – cod 14-3-12 /b), care se preiau, de asemenea, în listele de 
inventariere (varianta cu diferenţe – cod 14-3-12). 

7. Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau greu 
vandabile se vor întocmi liste de inventariere, separate, varianta simplificată 
(cod 14-3-12 /b). 
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8. Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, precum şi 
pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 
creanţelor sau din alte cauze, comisiile de inventariere vor întocmi liste de 
inventariere – varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii scrise 
de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor materiale şi băneşti 
respective. 

9. Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de către 
membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. Totodată, gestionarul va 
menţiona, pe ultima filă a listei de inventariere, dacă toate valorile materiale şi 
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu privire la modul de 
efectuare a inventarierii. 

Implementarea celor 9 (nouă) recomandări formulate de către 
auditorii interni va fi efectuată odată cu executarea inventarierii patrimoniului 
aferentă anului 2004 (perioada 01.10–30.11.2004), persoanele răspunzătoare 
fiind şeful TIPOGRAFIEI M.A.I şi contabilul şef al unităţii respective, care vor 
comunica în scris la expirarea termenului de implementare modul cum au fost 
puse efectiv în practică aceste recomandări. 

 
Este de menţionat că recomandările prezentate mai sus au fost 

însuşite de către şeful TIPOGRAFIEI M.A.I, acesta comunicând în scris şi 
modalităţile de implementare a acestora. 

 
Cu deosebită stimă şi consideraţie. 
 
Faţă de cele raportate, rog să dispuneţi. 
 

           DIRECTOR,        SUPERVIZAT    
 

GEORGESCU ŞTEFAN         Auditor, 
 

          VASILESCU MIREL 
 
 

AUDITORI, 
 

        IONESCU ION 
 
         POPESCU MARIN 
 
      MARINESCU VASILE 
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FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR 

 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
DIRECŢIA/SERVICIUL/ 
SECTORUL DE AUDIT 

INTERN 

Data limită de 
implementare 

30.04.2005 

Entitatea/Structura auditată 

TIPOGRAFIA M.A.I. 

Numărul şi data 
documentului în care se 
face referire la stadiul 

implementării 
recomandărilor 

Raport de audit 
public intern nr. 

................ / 
......................... 

Data planificată 
pentru 

implementare 

R
ec

. n
r. 

Conţinutul recomandărilor 

 
Im

pl
em

en
ta

t 

Pa
rţ

ia
l 

im
pl

em
en

ta
t 

N
ei

m
pl

em
en

ta
t 

 
Data 

implementării 
efective 

 
0 1 2 3 4 5 

              
01.10.2004  

1. 
 
 

Preşedinţii comisiilor de inventariere vor ridica, sub 
semnătura contabilului şef, listele de inventariere (varianta 
simplificată – cod 14-3-12/b) şi varianta cu diferenţe – cod 
14-3-12), în alb – necompletate vizate şi parafate de 
acesta. 

Adresa 
nr................... 
din..................

  

01.10.2004 
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01.10.2004 

2. 

Declaraţiile luate gestionarilor vor cuprinde toate 
elementele prevăzute la pct.11 lit.a) din Normele privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, 
aprobate prin O.M.F. nr.2388/1995, coroborat cu cele din 
formularul „Declaraţie de inventar (cod 14-8-1)“ cuprins în 
Normele Metodologice aprobate prin O.M.F. nr.425/1998.  
 

Adresa 
nr................... 
din..................

  

01.10.2004 

              
01.10.2004 

3. 

 
Înainte de începerea operaţiunii de inventariere a valorilor 
băneşti aflate în casieria unităţii se va lua o declaraţie 
casierului. 

Adresa 
nr................... 
din.................. 

  
              
01.10.2004 

31.11.2004 

4. 

Inventarierea faptică a patrimoniului unităţii se va 
materializa prin înscrierea cu cerneală sau pix, fără spaţii 
libere şi fără ştersături, a valorilor inventariate în formularul 
„Lista de inventariere – varianta simplificată (cod 14-3-
12/b)“, în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun 
inventariat. Listele de inventariere se vor întocmi pe locuri 
de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. 

Adresa 
nr................... 
din.................. 

  

              
31.11.2004 

31.11.2004 
 

5. 
 

Bunurile materiale aflate în custodie se vor inventaria şi se 
vor înscrie, separat, în liste de inventariere – varianta 
simplificată (cod 14-3-12 /b), de către comisia care 
inventariază gestiunea în care se află custodia în cauză.  

Adresa 

nr................... 

din..................
   

              
31.11.2004 

31.11.2004 
6. 

Pentru bunurile materiale la care comisiile de inventariere 
au constatat deprecieri se vor întocmi liste de inventariere 
distincte (varianta simplificată – cod 14-3-12/b), care se 
preiau, de asemenea, în listele de inventariere (varianta cu 
diferenţe – cod 14-3-12). 

Adresa 
nr................... 
din..................

 

 

 

31.11.2004 
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31.11.2004 
7. 

Pentru bunurile materiale inutilizabile, fără mişcare sau 
greu vandabile se vor întocmi liste de inventariere, 
separate, varianta simplificată (cod 14-3-12 /b).  
 

Adresa 
nr................... 
din..................

 

  .  
31.11.2004 

              
31.11.2004 

8. 

Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate, 
precum şi pentru pagubele determinate de expirarea 
termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, 
comisiile de inventariere vor întocmi liste de inventariere – 
varianta cu diferenţe (cod 14-3-12) şi vor solicita explicaţii 
scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării 
bunurilor materiale şi băneşti respective. 

Adresa 
nr................... 
din..................

  
              
31.11.2004 

              
31.11.2004 

              
31.11.2004 

9. 

Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare filă, de 
către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. 
Totodată, gestionarul va menţiona, pe ultima filă a listei de 
inventariere, dacă toate valorile materiale şi băneşti din 
gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de 
inventariere în prezenţa sa, precum şi dacă are obiecţii cu 
privire la modul de efectuare a inventarierii. 

Adresa 
nr................... 
din..................

  

              
01.10.2004 

 
ÎNTOCMIT, 

Marinescu Vasile 
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