
 

Auditor superior - Serviciul Audit Public Intern 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1.Elaborează Norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern și Carta 

auditului intern in cadrul CJ Ilfov, cu avizul UCAAPI/ structurii cu atribuții delegate de UCAAPI ; 

2.Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, și pe baza acestuia proiectul planului anual 

de audit public intern din cadrul CJ Ilfov ; 

3.Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și 

control ale Consiliului Județean Ilfov/entităților publice subordonate sunt transparente și sunt conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, cu respectarea Normelor 

metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul Unității Administrativ 

Teritoriale Ilfov/entităților publice subordonate; 

4.Informează U.C.A.A.P.I./structura cu atribuții delegate de U.C.A.A.P.I., despre recomandările neînsușite 

de către conducătorul entității publice auditate , precum și despre consecințele acestora;  

5. Raportează periodic la U.C.A.A.P.I./structura cu atribuţii delegate de U.C.A.A.P.I., asupra constatărilor, 

concluziilor şi recomandărilor rezultate  din activităţile sale de audit;   

6. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern ; 

7.Primește de la entitățile publice subordonate până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul 

încheiat, rapoartele anuale ale activității de audit public intern ; 

8. Centralizează Rapoartele anuale ale activității de audit public intern ; 

9.Transmite raportul anual al activității de audit public intern la UCAAPI/ structurii cu atribuții delegate de 

UCAAPI până la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul încheiat ; 

10. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii în realizarea misiunilor de audit public 

intern, auditorul intern, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern 

abilitate; 

11. Evaluează activitatea auditorului intern din cadrul compartimentelor de audit public intern organizate la 

nivelul entităţilor publice subordonate C.J.I în ceea ce privește respectarea normelor, instrucţiunilor, precum 

şi a Codului privind conduita etică; 

12. Efectuează misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, 

necuprinse în planul anual de audit public intern;  

13. Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern; 

14. Identifică, analizează şi semnalează riscuri care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor 

compartimentului de audit public intern; 

15.Răspunde adreselor și solicitărilor primite în cadrul serviciului audit public intern, de la alte autorități și 

instituții publice abilitate; 

16. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov. 

17. Respectă Codul de conduită pentru funcționarii publici/personalul contractual și Codul de conduită etică 

pentru auditorii interni. 



18. Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor legale și 

profesionale. 

19. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

20. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel 

de CJ Ilfov; 

21. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul măsurilor de securitate pentru protejarea datelor 

cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

22. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern managerial în 

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 

 

  

Auditor principal - Serviciul Audit Public Intern 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1.Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și 

control ale Consiliului Județean Ilfov/entităților publice subordonate sunt transparente și sunt conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, cu respectarea Normelor 

metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul Unității Administrativ 

Teritoriale Ilfov/entităților publice subordonate; 

2.Informează U.C.A.A.P.I./structura cu atribuții delegate de U.C.A.A.P.I., despre recomandările neînsușite 

de către conducătorul entității publice auditate , precum și despre consecințele acestora;  

3. Raportează periodic la U.C.A.A.P.I./structura cu atribuţii delegate de U.C.A.A.P.I., asupra constatărilor, 

concluziilor şi recomandărilor rezultate  din activităţile sale de audit;   

4. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern ; 

5.Primește de la entitățile publice subordonate până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul 

încheiat, rapoartele anuale ale activității de audit public intern ; 

6. Centralizează Rapoartele anuale ale activității de audit public intern ; 

7. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii în realizarea misiunilor de audit public intern, 

auditorul intern, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 

8. Evaluează activitatea auditorului intern din cadrul compartimentelor de audit public intern organizate la 

nivelul entităţilor publice subordonate C.J.I în ceea ce privește respectarea normelor, instrucţiunilor, precum 

şi a Codului privind conduita etică; 



9. Efectuează misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, 

necuprinse în planul anual de audit public intern;  

10. Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern; 

11. Identifică, analizează şi semnalează riscuri care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor 

compartimentului de audit public intern; 

12.Răspunde adreselor și solicitărilor primite în cadrul serviciului audit public intern, de la alte autorități și 

instituții publice abilitate; 

13. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov. 

14. Respectă Codul de conduită pentru funcționarii publici/personalul contractual și Codul de conduită etică 

pentru auditorii interni. 

15. Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor legale și 

profesionale. 

16. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

17. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel 

de CJ Ilfov; 

18. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul măsurilor de securitate pentru protejarea datelor 

cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

19. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern managerial în 

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 

 

 

 

Auditor asistent - Serviciul Audit Public Intern 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1.Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și 

control ale Consiliului Județean Ilfov/entităților publice subordonate sunt transparente și sunt conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, cu respectarea Normelor 

metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul Unității Administrativ 

Teritoriale Ilfov/entităților publice subordonate; 

2. Participă la elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; 

 



3. Primește de la entitățile publice subordonate până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul 

încheiat, rapoartele anuale ale activității de audit public intern; 

4. Participă la centralizarea Rapoartelor anuale ale activității de audit public intern; 

5. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii în realizarea misiunilor de audit public intern, 

auditorul intern, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 

6. Evaluează activitatea auditorului intern din cadrul compartimentelor de audit public intern organizate la 

nivelul entităţilor publice subordonate C.J.I în ceea ce privește respectarea normelor, instrucţiunilor, precum 

şi a Codului privind conduita etică; 

7. Efectuează misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, 

necuprinse în planul anual de audit public intern;  

8. Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern; 

9. Identifică, analizează şi semnalează riscuri care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor compartimentului 

de audit public intern; 

10. Răspunde adreselor și solicitărilor primite în cadrul serviciului audit public intern, de la alte autorități și 

instituții publice abilitate; 

11. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov. 

12. Respectă Codul de conduită pentru funcționarii publici/personalul contractual și Codul de conduită etică 

pentru auditorii interni. 

13. Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor legale și 

profesionale. 

14. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

15. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate 

cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel 

de CJ Ilfov; 

16. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul măsurilor de securitate pentru protejarea datelor 

cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

17. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern managerial în 

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 


