
auditor intern în Serviciul audit intern (pe perioadă determinată) 
 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit. 
 

II. Sarcinile de bază: 

1. Efectuarea activităților de audit intern în cadrul Ministerului și în cadrul autorităților 

administrative din subordinea acestuia; 

2. Documentarea constatărilor rezultate din misiunile de audit în dosarele curente și permanente de 

audit în conformitate cu Standardele Naționale de Audit Intern; 

3. Elaborarea raportului de audit intern; 

4. Monitorizarea implementării recomandărilor din raportul de audit intern. 

 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului sau științelor 

economice.  

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea principiilor și tehnicilor contabile; 

- cunoașterea principiilor de bază în economie și în domeniul juridic; 

- Cunoașterea generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituțiile publice; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Power Point, Internet navigator. 

 

IV. Nivelul de salarizare: Salariul funcționarului public este constituit din: 

- salariul de funcție stabilit conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici (salariul de funcție conform treptei I de salarizare constituie 3400 

lei); 

- sporul pentru gradul de calificare; 

- sporul pentru înaltă eficiență și complexitate a muncii, care se stabilește lunar de către 

conducerea ministerului în dependență de rezultatele obținute în activitate. Mărimea acestui spor nu 

poate depăși 100 % din salariul de funcție al funcționarului public.  

 

V. Bibliografia concursului: 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 698 din 30.08.2017. 

Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității; 
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern; 
- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 
- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate 
faţă de documentele de politici. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de 

audit intern; 

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor 

naţionale de control intern în sectorul public; 



- Ordinul ministrului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al 

auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit 

intern); 

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

de audit intern în sectorul public; 

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind raportarea activității de audit intern în sectorul public; 

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind certificarea auditorilor interni în sectorul public. 

 

 


