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Denumire post: AUDITOR INTERN 
Serviciul:  Consiliu ASF 
Direcţia:  Audit Intern 
 
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE: 

- participă la elaborarea planurilor de audit public intern multianual şi anual; 
- participă la elaborarea şi/sau actualizarea normelor de audit public intern specifice 
activităţii A.S.F. şi Cartei Auditului Intern, conform sarcinilor primite de la şeful ierarhic; 
- efectuează activităţile de audit intern aprobate prin planul de audit intern şi repartizate 
de şeful de serviciu, conform procedurilor şi metodologiei specifice auditului intern; 
- desfăşoară, la dispoziţia Preşedintelui A.S.F. şi şefului de serviciu, misiuni de audit ad-
hoc, considerate misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual 
de audit; 
- elaborează rapoarte de audit, în urma misiunilor de audit efectuate, cu respectarea 
legislaţiei incidente auditului intern; 
- raportează periodic şefului ierarhic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor 
rezultate din activităţile de audit repartizate; 
- în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat şefului de 
serviciu; 
- evaluează şi monitorizează permanent modul de implementare a recomandărilor 
formulate şi informează periodic şeful de serviciu, preşedintele şi/sau Consiliul A.S.F. 
asupra stadiului implementării acestor recomandări; 
- participă la elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, conform 
sarcinilor primite de la şeful ierarhic; 

- participă la elaborarea rapoartelor privind modul de realizare a programelor de formare 
profesională continuă, o dată la 5 ani. 

 
CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

 
Studii și experiență: 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 
- experiență profesională de minimum 5 ani; 
- experiență profesională în audit de minimum 3 ani, 

 
      Constituie un avantaj:  

- specializări în domeniul postului (audit intern, control intern, guvernanta, risk 
management). 
 

Competențe funcţionale privind: 
- cunoştinţe Microsoft Office - nivel mediu; 
- cunoștințe de limba engleză - nivel mediu; 
- înțelegerea riscurilor la care e expusă instituția; 
- înțelegerea structurilor de control ale instituției. 

 
Competențe specifice postului: 

- cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit public intern. 
 

Competențe comportamentale (organizaționale): 
- orientare către rezultate, munca în echipă, creativitate și inovație, etică și integritate, 

înțelegere și tact organizațional. 
 
 


