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Atribuţiile postului 

 

1. Participă la elaborarea normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public 

intern specifice Consiliului Județean Brașov. 

2. Participă la elaborarea proiectului Cartei auditului intern sau, după caz, formulează propuneri 

cu privire la modificarea acesteia. 

3. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate. 

4. Efectuează misiuni de audit public intern, planificate sau ad-hoc, asupra tuturor activităților 

desfășurate în cadrul Consiliului Județean Brașov, inclusiv în entitățile publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea acestuia, cu privire la formarea și utilizarea 

fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public. 

5. Desfășoară activități de consiliere, fără să își asume responsabilități manageriale, sub forma 

misiunilor de consiliere formalizate, a misiunilor de consiliere cu caracter informal sau a 

misiunilor de consiliere pentru situații excepționale. 

6. Efectuează misiuni de evaluare a activității de audit public intern, planificate sau ad-hoc, la 

compartimentele de audit public intern care funcționează la nivelul entităților publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în vederea verificării 

respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului 

intern. 

7. Parcurge etapele procesului de audit public intern, respectă procedurile ce trebuie urmate în 

derularea misiunilor de audit public intern și întocmește documentele specifice fiecărei 

proceduri în parte, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

8. Declară imediat, incompatibilitățile și/sau conflictele de interese reale sau posibile, apărute în 

timpul misiunii de audit public intern.  

9. Prezintă pentru supervizare, șefului Biroului Audit Public Intern, documentele întocmite în 

toate etapele de realizare a misiunilor de audit public intern, conform cerințelor legale și 

procedurale aplicabile. 

10. Raportează imediat șefului Biroului Audit Public Intern cu privire la iregularitățile sau 

posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern. 

11. Verifică, pe baza informărilor transmise de entitățile/ structurile auditate, implementarea 

recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern la termenele stabilite, precum 

și progresele înregistrate în implementarea recomandărilor. 

12. Efectuează misiuni de verificare, planificate sau ad-hoc, a modului de implementare a 

recomandărilor formulate în cursul misiunilor anterioare de audit public intern. 

13. Participă la elaborarea procedurilor documentate specifice activității de audit public intern. 

14. Își îmbunătățește cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue, 

inclusiv după obținerea certificatului de atestare. 

15. Participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici conform 

planului anual de perfecționare profesională. 

16. Își însușește și respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare și ale 

regulamentului intern, aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov. 

17. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă și normele de prevenire și 

stingere a incendiilor. 

18. Își însușește și respectă legislația specifică și actele de reglementare internă în domeniul 

protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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19. Respectă cerințele sistemului de control intern managerial conform legislației aplicabile în 

vigoare. 

20. Respectă cerințele sistemului de management al calității implementat în cadrul Consiliului 

Județean Brașov. 

21. Respectă ansamblul de principii și reguli de conduită cuprinse în Codul privind conduita etică 

a auditorului intern. 

22. Răspunde legal, de la caz la caz, pentru neducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru 

orice abateri de la etica și deontologia profesională. 

23. Are obligația de a semnala toate situațiile care îi pot afecta independența și obiectivitatea sau 

în care există un conflict de interese.  

24. Grupează documentele în dosare, potrivit problemelor şi termenelor de păstrare stabilite prin 

nomenclatorul arhivistic, în vederea inventarierii și predării acestora la depozitul de arhivă al 

entității publice. 

25. Realizează activități cu caracter administrativ, conform cerințelor prevăzute în procedurile 

operaționale, instrucțiunile și notele interne documentate la nivelul Biroului Audit Public Intern 

din cadrul Consiliului Județean Brașov. 

26. Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare și patrimoniale alocate pentru 

atingerea obiectivelor Biroului Audit Public Intern.   

27. Își realizează sarcinile și responsabilitățile în conformitate cu legislația, ordinele, instrucțiunile, 

dispozițiile și procedurile aplicabile. 

28. Studiază legile, hotărârile de Guvern, precum și orice alte reglementări cu caracter normativ 

general și cu caracter intern specifice domeniului de activitate. 


