INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA
FIŞA DE POST
COMPARTIMENTUL
DENUMIREA POSTULUI
GRADUL PROFESIONAL AL
OCUPANTULUI POSTULUI

- Audit Intern
- Auditor

NIVELULUI POSTULUI

- De execuţie

- Auditor S, gradul profesional IA

Numele şi prenumele:
 DESCRIEREA POSTULUI
Conţinut

Criterii
1. Pregătirea profesională impusă
ocupantului postului

2. Experienţa necesară executării
operaţiunilor specifice postului

3. Dificultatea operaţiunilor specifice
postului

1.1. Pregătirea de bază
1.1.1. superioară de lungă durată
1.2. Pregătire de specialitate
1.2.1. calificare economică – specializarea finanţecontabilitate (specifică unităţilor bugetare)
1.2.2. perfecţionări periodice, necesare menţinerii
competenţei pe post, cel puţin 15 zile pe an, conform
L672/2002, OMFP 38/2003; H.G. nr.1086/2013; OMEN
5281/5509/16.11.2017
1.3. Iniţiativă şi creativitate
2.1. Experienţa în muncă
2.1.1. Vechimea în muncă: 10 ani
2.2. Experienţa în specialitatea cerută de post
2.2.1. Vechimea în specialitate economică 6 ani
2.3. Perioada necesară iniţierii în vederea executării
operaţiunilor specifice postului
3.1. Complexitatea postului, în sensul diversităţii
operaţiunilor de efectuat
3.1.1. activitatea de concepţie:
- interpretarea unui volum mare de informaţii
- construirea de alternative, opţiuni
- evaluarea efectelor şi a consecinţelor
- integrarea opţiunilor
3.1.2. activităţi de analiză
- identificarea influenţelor şi a determinărilor
- identificarea formulelor de descriere a proceselor,
fenomenelor, stărilor analizate
3.1.3. activităţi de sinteză
- construirea modelelor fenomenelor şi/sau proceselor
studiate
- identificarea fluxurilor informaţionale
3.2. Gradul de autonomie în acţiune
- independenţă organizatorică
- obiectivitate individuală
3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor
specifice postului.
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4. Responsabilitatea implicată de post

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii,
de a răspunde)

3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite.
- capacitatea de analiză şi sinteză
- capacitatea de lucru în echipă şi independenţă
- capacitatea de organizare şi conducere
- abilităţi de comunicare scrisă şi orală
- promptitudine şi eficienţă în rezolvarea lucrărilor.
3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute
- Preocupare pentru studiu legislaţiei în domeniu de
competenţă
- Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional
individual
- Preocupare pentru cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de
lucru utilizate în domeniu auditului financiar şi cu
precădere a celui public intern
4.1. Responsabilitatea de conducere, coordonare structuri,
echipe
4.1.1. Comportament managerial
4.1.2. Nivel şi risc decizional
4.1.3. Lucru în echipă
4.1.4. Comunicare
4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea
confidenţialităţii
-Respectarea principiilor de etică şi conduită ale
auditorului public intern
5.1. Ierarhice
- subordonat faţă de:
- I.S.G
- directorul compartimentului Audit al M.E.N.
- superior pentru:
-toate birourile I.S.J;
-unitati conexe;
-toate unitatile de invatamant .
5.2. Funcţionale
-cu toate birourile I.S.J;
- cu toate unitatile scolare si conexe;
5.3. De colaborare:
- cu autorităţi şi instituţii publice, M.E.N.
- Alte I.S.J.-uri;
- Curtea de Conturi a României;
- Camera de Conturi a Judeţului Prahova , Ministerul
Finanţelor Publice;
- Poliţia Economică ;
- Prefectura Judeţului Prahova;
- alte instituţii publice;
- alte organisme abilitate de lege, cu organizaţii
internaţionale
- reprezentanţii Băncii Mondiale pentru programe cu
cofinanţare externă şi alte organizaţii, dispuse prin
acte normative.

 CONŢINUTUL
INDICATORILOR
PENTRU
STANDARDELE
DE
PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTURILOR
a) Cantitatea
Se măsoară volumul lucrărilor exprimate în unităţi de măsură specifice operaţiunilor sau
activităţilor executate.
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b) Calitatea
Se măsoară nivelul complexitudinii şi corectitudinii soluţiilor prezentate în lucrările specifice
postului.
c) Costurile
Se măsoară interesul angajatului pentru a limita costurile de funcţionare a instituţiei. Prezintă
interes raportul între volumul de activitate şi costurile implicate.
d) Timpul
Se măsoară timpii de execuţie a lucrărilor; mai ales pentru acele lucrări pentru care nu se pot
stabili norme de timp.
e) Utilizarea resurselor
Se apreciază capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispoziţia postului
(echipamente de birotică, programe de calculator etc.).
f) Modul de realizare
Se apreciază capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care
face parte, modul în care pune la dispoziţia colectivului cunoştinţele şi experienţa pe care le deţine etc.
În conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice cu modificarile ulterioare, pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management / control intern la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, standardul 16 – Auditul
intern:
Descrierea standardului
Entitatea publică înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit, care are în structura sa
auditori competenţi, a căror activitate se desfăşoara, de regulă, conform unor programe bazate pe
evaluarea riscului.
Cerinţe generale
Auditul intern asigura evaluarea independenta si obiectiva a sistemului de control
intern/managerial al entitatii publice.
Domeniul activitatii de audit intern trebuie sa permita obtinerea unei asigurari cu privire la
procesul de management al riscurilor, de control si de conducere (guvernanta).
Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate si a
marimii riscurilor asociate, astfel incat sa asigure auditarea activitatilor cuprinse in sfera auditului
public intern.
Atributiile sefului compartimentului de audit intern trebuie asumate prin semnatura de catre un
responsabil.
Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie sa posede
competentele profesionale
necesare pentru realizarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern.
Auditorii interni trebuie sa isi imbunatateasca cunostintele, abilitatile si valorile in cadrul
formarii profesionale continue si sa asigure compatibilitatea pregatirii cu tipul si natura misiunilor de
audit intern care trebuie realizate.
Auditorul intern finalizeaza actiunile sale prin rapoarte de audit, in care enunta punctele slabe
identificate in sistem si formuleaza recomandari pentru eliminarea acestora.
Conducatorul entitatii publice dispune masurile necesare, avand in vedere recomandarile din
rapoartele de audit intern, in scopul eliminarii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.
Auditul intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern al
entităţii publice;
Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţă punctele slabe
identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora;
Managerul dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele de audit
intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.
 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
Capitolul 1 – Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 8h/zi norma de bază
corespunzătoare unei părţi de 100% din salariul de bază, stabilite conform OMEN
5281/5509/16.11.2017, sunt:
pentru derularea misiunilor de audit public intern:
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Pe parcursul desfăşurării misiunilor de audit public intern, auditorul public intern are
următoarele atribuţii:
 Procedura P-01 Ordinul de serviciu
- Întocmeşte Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern
Inainteaza conducatorului ierarhic ordinul de serviciu pentru aprobare
 Procedura P-02 Declararea independenţei
- Întocmeşte Declaraţia de independenţă.
Inainteaza conducatorului ierarhic ordinul de serviciu pentru aprobare
 Procedura P-03 Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern
- Întocmeşte adresa de notificare.
- Inainteaza sefului ierarhic pentru aprobare adresa de notificare.
 Procedura P-04 Colectarea şi prelucrarea informaţiilor
- Revede documentaţia.
- Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor auditabile şi a criteriilor de analiză de
risc.
- Reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului auditului şi a metodologiei, după caz.
 Procedura P-05 Analiza riscurilor
- Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor de audit şi a criteriilor de analiză de risc.
Reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului auditului şi a metodologiei, după caz;
- Intocmeste Tabelul puncte tari şi puncte slabe şi Fişele de Constatare şi Analiză a Problemelor
iniţiate pentru fiecare control potenţial.
 Procedura P-06 Elaborarea programului de audit
- Organizează şedinţă de analiză.
- Intocmeste Nota şi anexele acesteia.
- Analizează şi modifică după caz documentele prezentate.
 Procedura P-06 Şedinţa de deschidere
- Participă la desfăşurarea şedinţei de deschidere.
 Procedura P-08 Colectarea informaţiilor
- Analizează testele.
- Revede Fişele de identificare şi Analiza Problemelor
 Procedura P-09 Constatarea şi raportarea iregularităţilor
- Informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice şi structura de control abilitată
pentru continuarea verificărilor.
 Procedura P-10 Reviziunea documentelor de lucru
-------------------- Procedura P-11 Şedinţa de închidere
- Participă la desfăşurarea şedinţei de închidere.
 Procedura P-12 Elaborarea proiectului de raport de audit
- Intocmeste Proiectul raportului de audit;
- Stabileşte dacă proiectul în întregime sau doar părţi din el, trebuie să fie transmise la
compartimentul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic;
 Procedura P-13 Transmiterea Proiectului de raport de audit intern
- Transmite Proiectul de raport de audit la entitatea / structura auditată.
- Analizează Proiectul de raport de audit.
- Discută pregătirea unei reuniuni de conciliere, dacă este cazul.
 Procedura P-14 Reuniunea de conciliere
_________________
 Procedura P-15 Raportul de audit public intern
_________________
 Procedura P-16 Supervizarea
- Oferă instrucţiunile necesare derulării misiunii de audit public intern;
- Verifică existenţa elementelor probante;
- Intocmeste FIAP-urile;
- Redacteaza Raportului de audit public intern este exactă, clară, concisă;
 Procedura P-17 Difuzarea Raportului de audit public intern
- Semnează şi transmite Raportul de audit public intern conducătorului entităţii / structurii
auditate.
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 Procedura P-18 Urmărirea Recomandărilor
- Transmite, la UCAAPI sau la organul ierarhic superior, stadiul progreselor înregistrate în
implementarea recomandărilor;
- Dacă nu sunt respectate termenele de implementare, informează conducătorului entităţii publice;
- Întocmeşte şi redactează referatele, informările şi rapoartele privind activitatea proprie
desfăşurată conform planului de audit intern aprobat şi avizat de ordonatorul de credite, asigură
tehnoredactarea în termen a materialelor proprii şi a documentaţiilor necesare.
ATRIBUTII DE SERVICIU
 Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 Actualizează planul de audit public intern în funcţie de modificările legislative şi
organizatorice, care au schimbat gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni şi
activităţi, de criteriile semnal/sugestiile conducătorului entităţii publice, de numărul entităţilor
publice subordonate şi respectarea periodicităţii în auditare, recomandările Curţii de Conturi;
 Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 Auditează la unităţile care sunt cuprinse în plan, 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 fondurile comunitare;
 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimonial propriu;
 constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanţă;
 modul în care se face fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi cum se alocă
creditele bugetare;
 modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal
instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;
 modul în care este organizat sistemul de luare al deciziilor, de planificare, programare,
organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;
 structura sistemelor de conducere şi control precum şi riscurile asociate;
 sistemele informatice;
 sistemul de luare al deciziilor.
 Potrivit prevederilor alin.(52) din O.U.G. nr.117/23.12.2013 privind modificarea si
completarea Legii educatiei nr.1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul
invatamantului, verificarea modului de angajare si utilizare a sumelor alocate pentru finantarea
de baza, pe baza costurilor standard per elev/prescolar si dupa verificarea corelarii numarului
de personal cu numarul de elevi;
 realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar; rezultatele
auditului se aduc la cunostinta celor in cauza, consiliului de administratie al unitatii de
invatamant si Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
 Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit;
 Informează compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. despre recomandările neânsuşite
de către conducătorul entităţii, precum şi despre consecinţele acestora;
 Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern pe care le transmit
Compartimentului Audit Intern din Rapoartele anuale, care vor cuprinde principalele
constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul
implementării recomandărilor, eventualele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit
public intern, precum şi referitoare la pregătirea profesională a auditorilor;
 Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a
auditorului intern în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice
subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice şi poate
iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducerea entităţii publice în cauză;
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 Intocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului.
 În cazul identificării unor iregularităţi, sau posibile prejudicii, raportează imediat
conducătorului entităţii;
 În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile
procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate,
auditorii interni trebuie să inştiinţeze conducătorul entităţii publice în termen de 3 zile.
 În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau
poate să o suspende cu acordul Inspectorului Şcolar General, dacă din rezultatele preliminare
ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite.
 În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, ai căror ordonatori principali de credite sunt
primarii comunelor, oraşelor, se vor efectua următoarele activităţi de audit:
 evaluarea activităţii conducătorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din
punct de vedere al managementului financiar şi de resurse umane;
 verificarea obiectivelor şi activităţilor finanţate de la bugetul de stat, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 1/2011, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2192/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat, avându-se în vedere printre altele:
- încadrarea în fondurile alocate de M.E.N.C.S, privind derularea proiectelor de
reformă cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare
internaţionale, rambursările de credite externe, conform programului stabilit
prin proiecte, plăţile de dobănzi şi comisioanele la creditele externe aferente
acestor proiecte;
- legalitatea acordării burselor pentru elevii din Republica Moldova, elevii
străini şi etnici români din afara ţării, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- legalitatea realizării cheltuielilor aferente organizării de examene, concursuri,
olimpiade naţionale;
- legalitatea privind evidenţa şi realitatea cheltuielilor aferente activităţii de
perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor didactice, etc;
a) Pentru delegare de competenţă
- Sarcini preluate din partea Compartimentului de Audit al M.E.N. şi a Serviciului de Control
Financiar a Camerei de Conturi;
- Orice alte sarcini stabilite de conducerea ISJ Prahova , cu avizul Serviciului de Audit al
M.E.N.;
- Participarea la realizarea unor misiuni ad-hoc pentru unele verificări tematice dispuse de
M.E.N. şi alte organe abilitate de lege, de Consiliul de Administraţie sau a conducătorului instituţiilor
publice.
b) Generale
- Trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează
în desfăşurarea auditului; în elaborarea rapoartelor auditorul are datoria de a adera la postulatele de
bază şi la standardele de audit general acceptate;
- Informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditorilor interni trebuie să fie fidele realităţii şi
de încredere;
- Aduce la îndeplinire în termenele stabilite şi în mod concret sarcinile încredinţate conform fişei
postului;
- Are în vedere îmbunătăţirea activităţii Compartimentului de Audit Public Intern, formulând
propuneri scrise în acest sens;
- Este obligat să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele
despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor;
- Este obligat să respecte Codul de conduită al auditorului public intern.

6

