
Serviciul Audit Intern îndeplineşte următoarele atribuţii specifice 

1) Elaborează și actualizează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern,

specifice Consiliului județean, cu avizul structurii teritoriale Unităţii Centrale de Armonizare

pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.) şi care devin funcţionale în urma aprobării lor prin

dispoziția președintelui Consiliului Județean Cluj;

2) Avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern, elaborate la 
nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean 
Cluj;

3) Elaborează și actualizează Carta auditului public intern, o transmite spre avizare structurii 
teritoriale U.C.A.A.P.I. și supune documentul spre aprobare, prin dispoziție, Președintelui 
Consiliului Județean Cluj;

4) Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza

acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern (inclusiv misiunile dispuse de structura

teritorială U.C.A.A.P.I.) şi le înaintează spre aprobare Preşedintelui Consiliului județean;

5) Actualizează Planul multianual de audit intern, respectiv Planul anual de audit intern aprobate, la

iniţiativa şefului serviciului sau la solicitarea Președintelui Consiliului județean, ori de câte ori

apar indicii sau circumstanţe care semnifică apariţia unor noi riscuri operaţionale sau de sistem,

modificarea gradului de risc al activităţilor sau operaţiunilor deja cuprinse în plan, modificarea

fondului de timp disponibil sau alte elemente decizionale, toate de natură să indice necesitatea

realocării fondului de capacitate de audit intern pe obiectivele planului;

6) Elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern şi îl supune spre aprobare, prin

dispozitie, Preşedintelui Consiliului Județean;

7) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management

financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, ajutând entitatea publică să îşi

îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică;

8) Evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi

proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul

Consiliului Județean Cluj şi a entităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea

Consiliului Județean Cluj;

9) Efectuează misiuni de audit de asigurare (de regularitate/conformitate, al performanței, de

sistem);

10) Efectuează misiuni de audit de consiliere (formalizate- cuprinse în planul anual de audit/cu

caracter informal/ pentru situații excepționale);

11) Efectuează misiuni de audit de evaluare a activității de audit intern desfășurată la entităţile aflate

în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

12) Exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul Consiliului 
Județean Cluj, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate care nu au 
asigurată funcţia de audit public intern;

13) Efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Județean Cluj, misiuni de audit ad-hoc,

considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de

audit public intern;

14) Auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:

a. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii

finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

b. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de

bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor

administrativ-teritoriale; 



e. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f. alocarea creditelor bugetare;

g. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

h. sistemul de luare a deciziilor;

i. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j. sistemele informatice.

15) Elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul anual de audit

sau celor cu caracter excepţional, îl înaintează Preşedintelui Consiliului Județean Cluj pentru

analiză şi avizare și îl comunică, după avizare, entităţii/structurii auditate în vederea implementării

recomandărilor cuprinse în acesta;

16) Monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în

urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit şi analizează raportul de

monitorizare, efectuează activităţi de asigurare, consiliere, evaluare şi verificare a implementării

recomandărilor, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice;

17) Raportează la structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din cadrul

D.G.R.F.P. Cluj progresele înregistrate în implementarea recomandărilor (inclusiv cele

neimplementate) şi informează Preşedintele Consiliului Județean Cluj cu privire la stadiul

implementării recomandărilor;

18) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în timpul misiunilor de audit,

raportează imediat Președintelui Consiliului Județean Cluj şi structurii de control intern abilitate;

19) Propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor

iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a aprobat

misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea

acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.);

20) Informează UCAAPI- structura teritorială- despre recomandările neînsuşite de către conducătorul

entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora, însoţite de documentaţia

relevantă;

21) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile

sale de audit la structura teritorială U.C.A.A.P.I.;

22) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean, spre avizare, după care îl transmite structura teritorială a U.C.A.A.P.I.- 

Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Cluj și Curtea de Conturi a României - 

Camera de Conturi a Judeţului Cluj;

23) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul

compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub

autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice

în cauză.

24) Implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din

cadrul D.G.R.F.P. Cluj, în cooperare cu Preşedintele Consiliului Județean Cluj, urmare a verificării

respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică.


