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1.1. Carta auditului intern se elaboreaza de compartimentul audit public intern din 
cadrul U.A.T. Ora~ Brezoi, In conformitate cu prevederile art. 18 a lin. (1) din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare. 

1.2. Carta auditului intern reprezinta documentul oficial care prezinta misiunea, 
competenta ~i responsabilitatile auditului intern. 

1.3. Carta auditului intern stabile~te scopul ~i sfera de activitate a auditului intern, 
prezinta pozitia compartimentului de audit public intern In cadrul U.A.T. Ora~ Brezoi, 
prezinta drepturile ~i obligatiile auditorului care activeaza In cadrul compartimentului de 
audit public intern, autorizeaza accesul Ia datele, informatiile ~i alte bunuri fizice ale 
structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern. 

1.4. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele, tipurile de audit ~i 
metodologia de audit intern, stabile~te sistemul de relatii lntre auditorul intern, entitatea/ 
structura auditata, auditorii externi ~i prezinta regulile de conduita etica. 

2. Misiunea §i obiectivele compartimentului de audit public intern din 
cadrul U.A.T. Ora~ Brezoi 

2.1. Misiunea compartimentului de audit public intern, este de a acorda 
consultanta ~i asigurari privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de 

Carta auditului intern 1 Auditor intern, Antonescu Marcelica 



control §i de guvernanta, contribuind Ia obtinerea plusvalorii §i oferind recomandari 
pentru lmbunatatirea acestora. 

2.2. Compartimentul de audit public intern din U.A.T. Ora~ Brezoi, asista 
conducerea entitatii/ structurii auditate In realizarea obiectivelor §i furnizeaza evaluari 
obiective §i detaliate cu privire Ia legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienta §i 
eficacitatea activitatilor §i operatiunilor entitatii. 

2.3. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt stabi lite astfel lncat 
sa sprijine entitatea/ structura auditata In urmatoarele directii: 

a) asigurarea bunei administrari a fondurilor publice §i pastrarea patrimoniului; 
b) respectarea conformitatii; 
c) asigurarea unor sisteme cantabile §i informatice fiabile; 
d) lmbunatatirea managementului riscului, a controlului §i a guvernantei; 
e) lmbunatatirea eficientei §i eficacitatii operatiilor. 

2.4. Obiectivul general al auditului public intern vizeaza, In principal, 
imbunatatirea managementului entitatilor/ structurilor auditate prin furnizarea de: 

a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor 
probante, efectuate cu scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta §i 
obiectiva a proceselor de management al riscurilor, de control §i de guvernanta; 

b) activitati de consiliere, menite sa adauge valoare §i sa imbunatateasca 
procesele de guvernanta din cadrul entitati lor publice. 

2.5. Serviciile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern 
acopera: 

a) auditul de regularitate, care reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor 
financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul 
respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale §i metodologice care le sunt 
aplicabile; 

b) auditul performantei, care examineaza daca criteriile stabilite pentru 
implementarea obiectivelor §i sarcini lor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea 
rezultatelor §i apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 

c) auditul de sistem, care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de 
conducere §i control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, 
eficace §i eficient, pentru identificarea deficientelor §i formularea de recomandari pentru 
corectarea acestora. 

2.6. Serviciile de consiliere furnizate de compartimentul de audit public intern 
acopera: 

a) furnizarea de consultanta privind dezvoltarea de noi programe, sisteme §i 
procese §if sau efectuarea de schimbari semnificative In programele §i procesele 
existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzatoare; 

b) acordarea de asistenta privind obtinerea de informatii suplimentare pentru 
cunoa§terea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi 
normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora; 

c) furnizarea de cuno§tinte teoretice §i practice referitoare Ia managementul 
financiar, gestiunea riscurilor §i controlul intern , prin organizarea de cursuri §i seminare. 
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3. Sfera de activitate a auditului intern din U.A.T. Oral? Brezoi, 

3.1. Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfa~urate Tn cadrul 
aparatului propriu al U.A.T. Ora~ Brezoi cat ~i Tn entitatile subordonate, cu privire Ia 
formarea ~i utilizarea fondurilor publice ~i administrarea patrimoniului public, pentru 
Tndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/ 
managerial. 

3.2. Compartimentul de audit public intern trebuie sa auditeze, eel putin o data Ia 
3 ani, fara a se limita Ia acestea, urmatoarele: 

a) activitatile financiare sau cu rmplicatii financiare desfa~urate de entitatea 
publica din momentul constituirii angajamentelor pana Ia utilizarea fondurilor de catre 
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa; 

b) platile asumate prin angajamente bugetare ~i legale, inclusiv din fonduri 
comunitare; 

c) administrarea patrimoniului, precum ~i vanzarea, gajarea, concesionarea sau 
Tnchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau Tnchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 
unitatii administrativ-teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare ~i stabilire a 
titlurilor de creanta, precum ~i a facilitatilor acordate Ia Tncasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil ~i fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere ~i de control , precum ~i riscurile asociate unor astfel 

de sisteme; 
j) sistemele informatice. 

4. Competenta compartimentului de audit public intern din U.A.T. Oral? 
Brezoi 

4.1. Statutul/lndependenta compartimentului de audit public intern 

4.1.1. Compartimentul de audit public intern este organizat Tn subordinea directa 
a Primarului Ora~ului Brezoi. 

4.1.2. Auditoru l intern participa Ia reuniunile conducerii entitatii publice sau ale 
oricarei altei structuri din cadrul entitatii, cu atributii Tn domeniul guvernantei, 
managementului riscu lui sau controlului. 

4.1.3. Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor (imixtiunilor) 
externe Tn ceea ce prive~te definirea sferei sale de interventie, realizarea efectiva a 
lucrarilor ~i comunicarea rezultatelor. 

4.2. Atributiile compartimentului de audit public intern 

4.2.1. Prin atributiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie sa fie 
implicat Tn elaborarea procedurilor de control intern. 

4.2.2. Atributiile compartimentului de audit public intern sunt definite Tn 
conformitate cu atributiile stabilite Tn cadrul de reglementare, astfel: 
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a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice Tn care T§i 
desfa§oara activitatea, cu avizul UCAAPI; 

b) elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o 
perioada de 3 ani, §i, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 

c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de 
management financiar §i control ale entitatii publice sunt transparente §i sunt conforme 
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta §i eficacitate; 

d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neTnsu§ite de catre conducatorul 
entitatii publice auditate, precum §i despre consecintele acestora; 

e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluzi ilor §i recomandarilor 
rezultate din activitatea de audit intern; 

f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 
g) Tn cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat 

conducatorului entitatii publice §i structurii de control intern abilitate. 

4.3. lndependenta organizatorica 

4.3.1. Compartimentul de audit pubJic intern functioneaza Tn subordinea directa a 
Primarului Ora~ului Brezoi, exercitand o functie distincta §i independenta de activitatile 
entitatii publice. 

4.3.2. Prin atributiile sale, auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi nu trebuie sa 
fie implicat Tn exercitarea activitatilor auditabile sau Tn elaborarea procedurilor specifice, 
altele decat cele de audit intern. 

4.3.3. Activitatea de audit public intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor de 
mc1o natura, Tncepand de Ia stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectiva a 
lucrarilor specifice misiunii §i pana Ia comunicarea rezultatelor acesteia. 

4.3.4. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi participa, Tn masura Tn care se 
solicita acest lucru, Ia reuniunile conducerii entitatii publice sau ale oricarei alte comisii , 
consiliu sau comitet cu atributii Tn domeniul guvernantei entitatii , managementului 
riscului ~i controlului. 

4.4. Obiectivitate individuala 

4.4.1. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi trebuie sa aiba o atitudine 
impartiala, sa nu aiba prejudecati §i sa evite conflictele de interese, sa T~i Tndeplineasca 
atributiile Tn mod obiectiv §i independent, cu profesionalism §i integritate, potrivit 
normelor ~i procedurilor specifice activitatii de audit public intern. 

4.5. Autoritatea compartimentului de audit public intern 

4.5.1. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi trebuie sa realizeze activitatea de 
audit intern prin respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficienta §i 
eficacitate. 
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4.5.2. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi are acces nelimitat Ia toate 
activitatile, lnregistrarile ~i informatiile pe care le considera necesare pentru a-~i 
indeplini corespunzator functiile sale. 

4.5.3. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi are dreptul de a solicita informatii ~i 
explicatii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale. 

4.5.4. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi poate solicita asistenta de Ia 
persoane calificate din afara entitatii publice, In cazul In care nu detine cuno~tintele , 
abilitatile l?i celelalte competente necesare pentru a-~i realiza misiunea de audit public 
intern. 

4.5.5. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi are dreptul de a realiza misiuni de 
audit public intern Ia entitatile publice aflate In subordonareann coordonarea/ sub 
autoritatea U.A.T. Ora~ Brezoi. 

4.6. Standardele profesionale 

4.6.1. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi trebuie sa dispuna de toata 
competenta ~i experienta necesara In realizarea misiunilor de audit. Pregatirea l?i 
experienta auditorului intern constituie u n element esential In atingerea eficacitatii 
activitatii de audit. 

4.6.2. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi trebuie sa elaboreze norme/ 
metodologii specifice activitatii entitatii publice In conformitate cu normele generale 
privind exercitarea activitatii de audit public intern, Codul privind conduita etica a 
auditorilor interni ~i Standardele internationale de audit intern. 

4.6.3. Auditorul intern din U.A.T. Ora~ Brezoi trebuie sa dispuna de metodologii 
~i sisteme IT moderne, metode de analiza, de e~antionare ~i instrumente de control. 

4.6.4. lndiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie lncredintate 
auditorului intern din U.A.T. Ora~ Brezoi care are pregatire ~i experienta 
corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii. 

4.6.5. Auditorul intern trebuie sa respecte ~i sa aplice principiile fundamentale 
pentru profesia l?i practica de audit intern. 

4.6.6. fn desfa~urarea activitatii de audit public intern, auditorul intern trebuie: 
a) sa respecte regulile de conduita profesionala; 
b) sa posede cuno~tintele , abilitatile ~i competentele necesare pentru realizarea 

activitati lor lor In conditi i de eficienta ~i eficacitate; 
c) sa fie capabi l sa comunice eficient, in scris ~i oral, pentru a expune clar ~i eficace 

constatarile, concluziile ~i recomandarile misiunii; 
d) sa exercite activitatile de audit cu con~tiinciozitate ~i pricepere. 

4.6.7. Auditorul intern trebuie sa i~i lmbunatateasca cuno~tintele, abilitatile l?i alte 
competente printr-o formare profesionala continua. fn acest sens auditorul intern are 
obligatia de a participa Ia activitati de pregatire profesionala eel putin 15 zile lucratoare 
pe an. 
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5. Responsabilitatile auditorului intern 

5.1 . Atributii le auditorului intern sunt In conformitate cu atributiile 
compartimentului de audit public intern (a se vedea paragraful 4.2. din Carta auditului 
intern). 

5.1. Drepturile auditorului intern sunt stabilite In conformitate cu prevederile care 
autorizeaza drepturile compartimentului de audit public intern. 

6. Metodologia auditului intern 

6.1. Planificarea misiunilor de audit public intern 

6.1.1. Auditorul intern realizeaza misiunile de audit public intern pe baza de 
mandat. Mandatul de interventie al auditorului intern este reprezentat de ordinul de 
serviciu. 

6.1.2. Auditorul intern mandatat este responsabil de planificarea ~i realizarea 
misiunilor de audit public intern care i-au fost lncredintate. La planificarea misiunii, 
auditorul intern trebuie sa tina cont de: 

a) obiectivele entitatii auditate ~i mijloacele prin care controleaza realizarea 
acestora; 

b) riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele 
utilizate ~i sarcinile sale operationale; 

c) adecvarea ~i eficacitatea sistemelor de management al riscurilor ~i de control 
a activitatii In raport cu un cadru de referinta; 

d) posibilitatile de lmbunatatire semnificativa a sistemelor de management al 
riscurilor ~i de control a activitatii. 

6.1.3. Auditorul intern trebuie sa elaboreze ~i sa formalizeze programul misiunii 
de audit public intern pentru fiecare misiune, incluzand aria de aplicabilitate, obiectivele, 
calendarul ~i alocarea resurselor. Acesta trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: 

a) sa furnizeze informatii cu privire Ia activitatile ce vor fi realizate de auditorul intern 
pe timpul realizarii misiunii de audit; 

b) sa defineasca obiectivele misiunii; 
c) sa stabileasca sfera de interventie ~i gradul necesar de detaliu al testelor, pentru a 

atinge obiectivele fiecarei etape a misiunii; 
d) sa identifice activitatile/ actiunile care trebuie auditate; 
e) sa stabileasca natura ~i sfera de aplicare a testelor. 

6.1.4. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru 
fiecare misiune In parte, In functie de obiectul auditului, natura misiunii ~i tipul de audit. 
Obiectivele trebuie sa abordeze procesele de management al riscurilor, de control ~i de 
guvernanta asociate domeniului auditabil. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt 
stabilite pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor asociate domeniului auditabil. 

6.1 .5. Se stabilesc resursele care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor 
misiunii de audit public intern, tinandu-se cont de natura ~i complexitatea fiecarei 
misiuni, de limitele de timp ~i resursele disponibile. 
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6.1.6. Sfera de cuprindere a misiunii de audit public intern este stabi lita in urma 
examinarii informatiilor cunoscute despre activitatea auditabila ~i se refera Ia toate 
activitatile ce urmeaza a fi auditate, natura ~i extinderea procedurilor puse in aplicare ~i 
perioada supusa auditului. Aceasta trebuie dimensionata corespunzator pentru a 
asigura atingerea obiectivelor misiunii in conditii de eficienta. 

6.2. Accesul auditorului intern Ia informatii ~i documente 

6.2.1. Auditorul intern are acces Ia toate datele ~i informatiile utile ~i probante, 
inclusiv Ia cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru 
scopul ~i obiectivele misiunii de audit public intern, utilizfmd principiul circuitului auditului 
(pista de audit). 

6.2.2. Auditorul intern poate solicita date, informatii, precum ~i copii ale 
documentelor, certificate pentru conformitate, de Ia persoanele fizice sau juridice aflate 
in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune Ia dispozitie Ia 
data solicitata. 

6.2.3. Personalul de conducere ~i de executie din structura auditata are obligatia 
sa ofere documentele ~i informatiile solicitate, in termenele stabilite, precum ~i tot 
sprijinul necesar desfa~urarii in bune conditii a auditului public intern . 

6.3. Notificarea entitatii/ structurii auditate 

6.3.1. Responsabilul entitatii auditate trebuie sa fie informat cu privire Ia misiunea 
de audit public intern ce urmeaza a fi realizata prin transmiterea unei notificari privind 
declan~area misiunii de audit public intern. Prin acest document conducerea entitatii/ 
structurii auditate este informata cu privire Ia scopul, obiectivele auditului ~i durata 
misiunii de audit. Totodata pot fi solicitate documente necesare pregatirii misiunii de 
audit public intern. 

6.3.2. Notificarea entitati i/ structurii ce urmeaza a fi auditata se face cu 15 zile 
calendaristice inainte de declan~area misiunii de audit. Notificarea trebuie sa fie insotita 
de Carta auditului intern. 

6.4. Realizarea misiunii Ia fata locului 

6.4.1. Misiunea de audit public intern trebuie sa fie rea lizata intr-un climat de 
incredere ~i sa vizeze imbunatatirea activitatilor entitatii auditate. 

6.4.2. La ~edinta de deschidere, auditorul intern trebuie sa stabileasca, impreuna 
cu responsabilii entitatii auditate, persoanele cu care va comunica pe parcursul misiunii, 
fie pentru a efectua teste asupra muncii lor, fie pentru a lua interviuri ~i a aduna 
informatii. 

6.5. lnstrumentele ~i tehnicile de audit 

Auditorul intern trebuie sa puna in aplicare instrumente ~i tehnici adecvate care 
sa-i permita sa realizeze activitatile de audit intern in condi1ii de eficienta ~i eficacitate. 
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6.6. Comunicarea rezultatelor 

6.6.1. Constatarile ~i recomandarile sunt aduse Ia cuno~tinta entitatii auditate pe 
masura realizarii , cu scopul de a obtine validarea acestora. 

6.6.2. lnterventia Ia fata locului se incheie pentru fiecare misiune de audit public 
intern cu ~edinta de Tnchidere, prin care se informeaza responsabilii entitatii auditate cu 
privire Ia constatarile efectuate ~i recomandari le formulate. 

6.6.3. Auditorul intern trebuie sa comunice rezultatele auditului prin transmiterea 
proiectului raportului de audit public intern Ia structura auditata, care II analizeaza !?i 
transmite punctul de vedere in termen de 15 zile de Ia primirea raportului. 

6.6.4. Tn termen de 10 zile de Ia primirea punctelor de vedere, auditorul intern 
organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza 
constatarile ~i concluziile pentru care s-au formulat puncte de vedere. 

6.6.5. Auditorul intern trebuie sa informeze conducerea entitatii publice care a 
aprobat misiunea despre recomandarile care nu au fost avizate/ acceptate in cadrul 
reuniunii de conciliere de catre responsabilii structurii auditate, insotite de documentatia 
de sustinere. 

6.6.6. Auditorul intern transmite raportul de audit public intern, finalizat, impreuna 
cu rezultatele concilierii , conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, pentru 
analiza !?i avizare. 

6.7. Urmarirea recomandarilor 

6.7.1. Auditorul intern trebuie sa monitorizeze stadiul de implementare a 
recomandarilor formulate prin rapoartele de audit public intern, in vederea masurarii 
eficacitatii serviciilor de audit intern ~i stabilirii gradului de adecvare a solutiilor date Ia 
problemele identificate. 

6.7.2. Responsabilul entitatiil structurii auditate trebuie sa elaboreze !?i sa 
transmita auditorului intern din U.A.T. Ora~ Brezoi un plan de actiune pentru 
implementarea recomandarilor. Responsabilul entitatii/ structurii auditate asigura 
urmarirea aplicarii planului de actiune. Structura auditata informeaza auditorul intern, 
periodic Ia termenele stabi lite cu privire Ia stadiul de implementare a recomandarilor, 
progresele inregistrate !?i termenele care nu sunt respectate. 

6.7.3. Auditorul intern evalueaza periodic progresele Tnregistrate in 
implementarea recomandarilor raportate de entitatea/ structura auditata. 

7. Reguli de conduita 

7 .1. Auditorul intern trebuie sa respecte Codul privind conduita etica. 

7.2. Auditorul intern trebuie sa pastreze secretul profesional pentru toate 
informatiile colectate cu ocazia rea lizarii misiunii de audit public intern . 
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7.3. Auditorul intern trebuie sa raporteze imediat, pe linie ierarhica, orice indicii 
de frauda sau iregularitate semnificativa constatata cu ocazia misiunii de audit, nefiind 
in sarcina auditorului intern sa investigheze frauda sau sa efectueze cercetari 
administrative in vederea recuperarii unor prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate. 

8. Colaborarea cu auditorii externi 

8.1. Auditorul intern trebuie sa mentina un dialog cu auditorii externi pentru a 
asigura coordonarea activitatii in vederea evitarii suprapunerilor, uniformitatea de opinii, 
utilizarea eficienta de resurse, schimbul de informatii ~i con~tientizarea constatarilor de 
audit. 

8.2. Auditorul intern colaboreaza cu auditorii externi pentru a se asigura ca 
ace~tia primesc informatii adecvate despre activitatea desfa~urata in cadrul 
compartimentului pe care il reprezinta. 

8.3. Compartimentul de audit public intern din cadrul U.A.T. Ora~ Brezoi, 
transmite Camerei de Conturi Judetene Valcea, pana Ia finele trimestrului I pentru anul 
precedent, raportul privind activitatea de audit public intern desfa~urata. 

8.4. Reprezentantilor autorizati ai Comisiei Europene ~i ai Curtii de Conturi 
Europene li se asigura drepturi similare celor prevazute pentru auditorii interni, cu 
scopul protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ace~tia trebuie sa fie 
imputerniciti in acest sens printr-o autorizatie scrisa, care sa le ateste identitatea ~i 
pozitia, precum ~i printr-un document care sa indice obiectul ~i scopul controlului sau 
inspectiei Ia fata locului. 

9. Dispozitii finale 

9.1. Prevederile Cartei auditului intern sunt obligatorii pentru auditorul intern care 
activeaza in cadrul compartimentului de audit public intern infiintat Ia nivelul U.A.T. Ora~ 
Brezoi. 

9.2. Auditorul intern este responsabil pentru actualizarea periodica a Cartei 
auditului intern. 

9.3. Carta auditului intern se elaboreaza ca document distinct de normele 
specifice privind exercitarea activitatii de audit public public intern. 

Carta auditului intern 

Auditor intern, 
Antonescu Marcelica 
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