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Cuvânt înainte  
Janusz Lewandowski 

Comisar pentru Programare Financiară şi Buget 
Trăim un timp al presiunilor substanţiale asupra finanţelor publice la toate nivelurile în 
Europa. Mai mult decât niciodată, autorităţile publice sunt aşteptate să asigure cheltuirea 
eficientă a resurselor comune şi să ţintească ceea ce este esenţial. Într-o perioadă în care 
managementul şi controlul finanţelor publice se află în centrul atenţiei şi scrutinului la nivel 
naţional şi internaţional, este important ca Statele Membre să discute şi să împărtăşească 
experienţele în privinţa modului în care sistemele de control şi audit pot contribui la o bună 
guvernanţă şi transparenţă.  

De aceea, am marea plăcere de a vă prezenta acest Compendiu al sistemelor  de control public 
care se aplică în prezent în Statele Membre ale Uniunii Europene, întocmit de către Direcţia 
Generală de Buget a Comisiei Europene. Este prima prezentare comprehensivă şi comparativă 
a sistemului de control intern din Statele Membre, care include 27 de contribuţii naţionale.  

Acest Compendiu are la bază discuţiile purtate în cadrul Conferinţei pe tema Controlului 
Financiar Public Intern organizată de Comisie în luna septembrie 2009, la care Comisia a fost 
invitată să prezinte o radiografie a bunelor practici la nivelul întregii Uniunii Europene, pentru 
implementarea unui management financiar sănătos ca parte integrantă a bunei guvernanţe 
legată de managementul şi controlul fondurilor bugetare naţionale – atât pe partea de venituri 
cât şi pe partea de cheltuieli. Datele au fost analizate de către SIGMA, o iniţiativă comună a 
Comisiei Europene şi OCDE, finanţată în principal de UE; rezultatele acestei analize sunt de 
asemenea prezentate în volumul de faţă.  

Contribuţiile individuale ale Statelor Membre nu numai că sunt concentrate pe sistemele de 
control public intern trecute şi actuale, dar prezintă şi elemente legate de direcţiile viitoare în 
care vor evolua aceste sisteme. Nu este surprinzător faptul că cele două elemente principale 
ale controlului intern, răspunderea managerială şi auditul intern independent, se află în fruntea 
listei aspectelor care trebuie îmbunătăţite sau dezvoltate în continuare.  

Speranţa mea este aceea că această colecţie de bune practici şi cunoştinţe conţinută în această 
carte va fi utilizată pentru o mai bună analiză şi consultare între experţii Statelor Membre şi va 
ajuta la identificarea celor mai bune soluţii la provocările comune. Conferinţa Comisiei pe 
tema Controlului Public Intern din luna februarie 2012 ar trebui de asemenea să constituie un 
bun început al acestor consultări. Acestea ar putea conduce la crearea de către şi pentru Statele 
Membre a unei platforme mai bine structurate pe baza căreia acestea să poată discuta şi 
împărtăşi experienţe în căutarea unei guvernanţe perfecţionate. Statele Membre pot conta pe 
sprijinul activ al Comisiei în coordonarea şi facilitarea acestor eforturi.  

În încheiere ar trebui, mai presus de toate celelalte, să-mi exprim aprecierea faţă de toţi aceia 
care au participat la producerea acestui Compendiu. De asemenea aş vrea să-mi exprim 
speranţa că acesta va deveni un catalizator în îmbunătăţirea calităţii în general a sistemelor de  
control public intern şi a serviciilor publice din Europa — în definitiv, contribuabilii Uniunii 
Europene au acest drept.  

 

 
 



5 
 

 

Introducere 
 
Acest Compendiu constituie o prezentare de ansamblu structurată a diferitelor sisteme de 
control public intern (CPI)1 care se aplică actualmente în sectorul public în fiecare dintre cele 
27 de State Membre UE. Aceste sisteme sunt utilizate în principal pentru administrarea 
fondurilor naţionale ale acestor state, atât venituri cât şi cheltuieli2, mai degrabă decât pentru 
managementul fondurilor europene. Este pentru prima oară când este produsă o astfel de 
prezentare de ansamblu. Ea se constituie din contribuţiile naţionale (cu precădere din partea 
ministerelor de finanţe şi trezoreriilor). Aceste contribuţii nu sunt limitate doar la situaţia 
prezentă; majoritatea Statelor Membre au contribuit de asemenea cu informaţii valoroase 
privind potenţialele direcţii de evoluţie.  

Compendiu are ca scop principal acela de a fi o sursă de informaţii (şi discuţii) pentru 
organizaţiile care au sarcina de a înfiinţa sistemele naţionale de control public intern, fie că 
este vorba de organizaţii ale guvernelor din interiorul Uniunii Europene sau din afara acesteia 
(de ex. ţările candidate, cele potenţiale candidate şi ţările din cadrul Politicii Europene de 
Vecinătate). Totuşi, ar putea exista şi alte grupuri de audienţă interesate, cum ar fi instituţiile 
supreme de audit, cercurile academice şi toţi cei care au interesul profesional de a fi la curent 
cu ultimele evoluţii ale bunei guvernanţe în Statele Membre UE. 
Cum s-a născut ideea acestui Compendiu  
Decizia de a produce o prezentare comprehensivă a sistemelor CPI în Statele Membre UE a 
fost luată în septembrie 2009, în cadrul Conferinţei CFPI organizată de CE (DG Bugdet). În 
cadrul acestei conferinţe s-a pus în discuţie evaluarea introducerii, anterior şi ulterior aderării, 
a controlului financiar public intern (CFPI) în grupul UE-12. Conferinţa a reprezentat o 
importantă ocazie de a aduce laolaltă nu doar grupul statelor UE-12 şi UE-15, dar şi pe acelea 
(potenţial) candidate care se află în prezent în plin proces de reorganizare a sistemelor proprii 
de control intern conform modelului CFPI. Majoritatea delegaţilor — reprezentanţi ai 
serviciilor centrale de armonizare din Statele Membre (sau organizaţii similare acestora), sau 
din cadrul instituţiilor supreme de audit din statele respective — au apreciat oportunitatea 
astfel acordată de a împărtăşi experienţe şi bune practici de control intern cu alte State 
Membre şi au exprimat interesul puternic manifestat în privinţa continuării acestei ini�iative. 
Toate Statele Membre au sprijinit ideea unei diseminări voluntare a informaţiilor referitoare la 
propriile sisteme CPI, în aşa fel încât peisajul actual al controlului public intern în Uniunea 
Europeană să poată fi conturat; un facilitator important în ceea ce priveşte diseminarea 
bunelor practici între cei care împărtăşesc acelaşi nivel de competenţă.  
Compendiul ca instrument  
 
Majoritatea delegaţiilor au sprijinit ideea înfiinţării unei platforme profesionale comune 
pentru schimbul de viziuni cu privire la aspectele CPI în Uniunea Europeană, precum şi 
promovarea discuţiilor de ordin tehnic în vederea identificării soluţiilor realizabile pentru 
rezolvarea provocărilor comune. În acest cadru, un Compendiu care prezintă o radiografie a 
tuturor sistemelor CPI actuale care funcţionează în Statele Membre UE a fost considerat un 
instrument de importanţă cheie.  

                                                            
1 Prescurtarea CPI este utilizată aici ca denumire comună pentru toate sistemele de control intern din administraţiile 
publice ale Statelor Membre UE. Conceptul CFPI este un model modern de control public intern care respectă 
standardele internaţionale precum INTOSAI şi IIA IPPF, dar şi bunele practici europene. Acesta este utilizat de 
către Comisie pentru a furniza ţărilor (potenţial) candidate îndrumare în vederea re-proiectării sistemelor proprii de 
control public intern acolo unde acest lucru este necesar. 
2 Pentru Statele Membre care au o structură de tip federal, s-ar putea să fie reprezentată aici doar administraţia 
publică centrală.  
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DG Budget are plăcerea de a vă prezenta această radiografie. În redactarea contribuţiilor 
proprii, Statele Membre au folosit un model1 întocmit de DG Budget structurat pe istoricul 
sistemelor CPI proprii, principalele elemente CPI cum ar fi răspunderea managerială, auditul 
intern funcţional independent şi armonizarea centrală, mediul CPI (auditul extern realizat de 
instituţiile naţionale de audit, controlul parlamentar, sistemele de inspecţie financiară) precum 
şi tendinţele de viitor şi reformele anticipate. Sondajul a demarat la finele lunii decembrie 
2010, toate cele 27 de State Membre transmiţând răspunsurile lor în termen de şase luni. Ca o 
chestiune de principiu, Comisia nu a modificat substanţial niciuna dintre contribuţiile care au 
fost transmise; responsabilitatea conţinutului  acestor contribuţie rămâne a Statelor Membre.  
 
 
Rolul acestui Compendiu în demararea analizelor şi discuţiilor  
 
În  cursul anului 2011, cu sprijinul DG Enlargement şi al DG Development and Cooperation 
DG Budget a convenit cu SIGMA din cadrul OCDE, recunoscută în privinţa experienţei de 
reformare a administraţiilor publice şi a managementului finanţelor publice, ca SIGMA să  
producă o prezentare de ansamblu a contribuţiilor Statelor Membre. Această prezentare de 
ansamblu a furnizat Comisiei (dar şi Statelor Membre) elementele necesare pentru pregătirea 
discuţiilor care urmează să aibă loc cu ocazia Conferinţei CPI care va fi organizată la 
Bruxelles în 27 şi 28 februarie 2012 de către DG Budget. Documentul produs de SIGMA se 
află la pagina 9 a acestui Compendiu. 

DG Budget apreciază în mare măsură eforturile depuse de Statele Membre de a ajuta la 
crearea acestui Compendiu, precum şi excelenta cooperare de care s-a bucurat din partea 
tuturor persoanelor implicate în procesul de asamblare.  

 

Analiza – Prezentare generală 

1. Introducere. 1 
Acest Compendiu, prin cele 27 de contribuţii ale sale din partea tuturor Statelor Membre UE, 
reprezintă prima colecţie comprehensivă de descrieri ale controlului public intern (CPI) din 
Statele Membre UE. El descrie modul în care este organizat CPI şi cum ar trebui să 
funcţioneze în fiecare stat membru. “Radiografia” situaţiei, aşa cum este descrisă detaliat în 
acest Compendiu, a fost făcută în primăvara anului 2011. Toate părţile interesate, mai cu 
seamă practicienii specialişti din domeniu, caută soluţii la problemele care apar în domeniul 
controlului public intern. Acest Compendiu are în principal menirea de a permite acestora să 
studieze soluţiile care au fost selectate de alte State Membre UE. Descrierile sistemelor CPI 
conţinute în acest Compendiu ar putea fi de asemenea utile tuturor celor care sunt interesaţi de 
modul în care sunt administrate şi controlate resursele publice – fie că sunt naţionale, ale UE 
sau alte cheltuieli, venituri sau active şi pasive — în aşa fel încât să se asigure utilizarea 
corespunzătoare a acestor resurse în scopul dorit. 

 
Unele dintre contribuţiile la acest Compendiu descriu în detaliu modul în care Statele Membre 
şi-au  proiectat sistemele de control şi audit şi de ce au făcut-o în acest fel. Descrierea 

                                                            
1 Vezi Anexa I: Propunere de structurare a contribuţiilor naţionale.  
1 Acest document a fost produs de SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) cu sprijinul 
financiar  al  Uniunii  Europene.  Viziunile  exprimate  în  acest  document  nu  pot  fi  considerate  în  niciun  caz  ca 
reflectând   poziția oficială  a Uniunii  Europene  şi nu  reprezintă neapărat opiniile OCDE  şi  Statelor Membre  ale 
acesteia, sau ale  țărilor beneficiare participante  la Programul SIGMA. SIGMA este o  inițiativă comună a OCDE  şi 
Uniunii Europene, finanțată în principal de UE.  
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respectivă include specificarea standardelor utilizate (internaţionale sau naţionale) precum şi 
regulile şi practicile de raportare. Alte contribuţii au pus un mai mare accent pe explicarea 
contextului general în care au fost create sistemele de control şi audit şi în care acestea 
continuă să se dezvolte. Uneori aceste sisteme au incorporat idei inovatoare în privinţa 
modului de rezolvare a unora dintre provocările comune şi bine-cunoscute. Totuşi, descrierile 
nu conţin doar partea frumoasă a lucrurilor. Contribuţiile reflectă ani mulţi de consideraţii 
serioase şi muncă asiduă.  

Acest document reprezintă o primă încercare de a pune în lumină similitudinile şi diferenţele 
dintre motivele şi modalităţile pentru care şi în care s-a dezvoltat şi a evoluat controlul public 
intern în ultimul deceniu, ilustrate de exemple culese din fiecare ţară. El pune de asemenea în 
lumină unele aspecte legate de ceea ce ne rezervă viitorul, aşa cum stau mărturie contribuţiile 
furnizate. Această prezentare de ansamblu nu are pretenţia de a fi exhaustivă şi se bazează pe 
contribuţiile individuale furnizate de Statele Membre. Totuşi, este posibil ca în aceste 
contribuţii să se folosească aceleaşi cuvinte şi terminologii pentru a desemna concepte 
diferite. Este recunoscut faptul că pentru rezolvarea provocărilor generate de acest fapt  este 
nevoie de o analiză mult mai aprofundată a conceptelor individuale decât a fost cu putinţa în 
acest prim exerciţiu. Acest document reprezintă doar un punct de plecare şi este nevoie de 
mult mai multă muncă, mai ales pentru clarificarea aspectelor contextuale care influenţează 
evoluţia sistemelor individuale de control public intern.  

2. Principalele evoluţii ale CPI în ultimii 10 – 15 ani  

Reforma administraţiei publice — sau a unora dintre aspectele acesteia  — s-a aflat pe 
agenda multora dintre Statele Membre UE timp de mai multe decenii. În timp ce reformele 
mai generale ale ‘noului management public’ au fost mai intense în anii 1990, este interesant 
de observat cum domeniile CPI par în schimb să fi fost supuse reformelor abia după anul 
2000. Aceste din urmă reforme ar putea fi explicate prin nevoia obiectivă de a gestiona 
riscurile. În această perioadă, CPI a devenit o parte integrantă vitală şi utilizată pe scară 
largă în majoritatea sistemelor de guvernanţă din Europa.  

Raţiunea reformelor 
 
Integrarea în Uniunea Europeană a fost în mod clar de o importanţă majoră pentru modul în 
care cele 12 state membre dintre cele mai noi (UE-12) şi-au reformat administraţiile publice în 
general şi sistemele CPI în special. Ea a influenţat de asemenea soluţiile sistemelor CPI 
adoptate de ţările care au devenit State Membre ale Uniunii Europene la jumătatea anilor 1990 
(Austria, Finlanda şi Suedia)1. Mai târziu, ulterior aderării, eforturile de a obţine o mai bună 
performanţă şi rezultate îmbunătăţite par să fi fost cel mai important obiectiv.  
 
Acest obiectiv a fost şi unul dintre motivele primordiale în cadrul UE-15, care a recunoscut 
necesitatea adaptării sectorului public la o livrare rapidă a serviciilor cerute în prezent şi a 
celor care sunt aşteptate în viitor, în acelaşi timp existând străduinţa de a preveni creşterea 
peste măsură a deficitelor bugetare (vezi contribuţiile Belgiei, Danemarcei, Franţei şi 
Portugaliei)2. 
 
Există de asemenea şi ţări în care reformele administrative au avut în principal menirea de a 
descompune sau descentraliza autorităţile publice de la nivel central (vezi Italia şi Spania). În 
alte ţări reformele s-au bazat în parte pe opinia conform căreia unele servicii care sunt prestate 

                                                            
1 Vezi publicațiile 4, 19, 20 şi 32 SIGMA/OECD 1996–2001. 
2 Trimiterea  la unele  țări nu  înseamnă neapărat că nu există şi alte  țări care se  încadrează  în aceeaşi 
categorie.  
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în momentul de faţă de către organizaţiile publice ar putea fi livrate într-un mod mai eficient 
şi mai eficace de organiza�ii non-publice sau parţial competitive (vezi Suedia şi Regatul 
Unit). 

 
CPI – Principalele evoluţii 

 
Reformele implementate în ultimii 15 ani — în unele ţări chiar pe o perioadă mai lungă — au 
adus schimbări fundamentale în majoritatea celor 27 de administraţii publice şi a mediului în 
care acestea funcţionează, mediu care în mod obişnuit este denumit mediu de control intern. 
Aşa cum se specifică în contribuţia spaniolă, ‘controalele în activitatea economică şi 
financiară a sectorului public nu pot fi separate de situaţia în schimbare în care au loc’. Prin 
urmare, au existat de asemenea multe schimbări în modul de funcţionare şi organizare al CPI. 
 
Cele mai evidente evoluţii ale componentelor CPI în Europa au rezultat dintr-o atenţie 
crescândă acordată obiectivelor şi managementului performanţelor, riscurilor şi guvernanţei 
ca întreg, inclusiv răspunderea, dar şi calităţii livrării serviciilor şi eficienţei sub aspectul 
costurilor. Aceste evoluţii au condus la introducerea pe scară largă a standardelor naţionale 
sau internaţionale, a bazelor legale definite în mod clar şi a unor mandate de control, audit 
intern şi — unde există — inspecţii financiare mult mai clare. A crescut independenţa 
funcţională a auditorilor interni, în timp ce programul activităţii de audit s-a dezvoltat, 
concentrându-se mai mult pe economie, eficienţă şi eficacitate şi pe furnizarea de informaţii şi 
asigurări cu privire la operaţiunile din cadrul sistemelor. Au crescut cerinţele de raportare, ca 
şi cele de cunoştinţe şi competenţe specifice ale func�ionarilor publici care au atribuţii de 
management financiar şi audit.  
 
Control public intern a existat bineînţeles dintotdeauna, în toate ţările, într-o formă sau alta. 
Cu toate acestea, el a fost modernizat într-o perioadă de timp comparativ scurtă (în ultimii 10 
până la 15 ani) în întreaga Europă. În această perioadă controlul public intern s-a dezvoltat ca 
un concept recunoscut comun şi utilizat pe o scară largă. CPI a devenit o parte integrantă 
vitală a sistemului modern de guvernanţă. Specialiştii practicieni din zona managementului şi 
controlului financiar public, inclusiv auditorii interni, au devenit, sau sunt pe cale de a deveni 
o categorie profesională care dispune de calificări formale şi programe speciale de instruire pe 
termen lung care sunt deseori furnizate de instituţii din afara sectorului public.  

Totuşi, ar trebui subliniat încă o dată că există multe diferenţe între ţări — chiar vecine — cu 
privire la “de ce, când şi cum” sunt implementate reformele în sectorul public şi controlul 
public intern.  

3. Părţile specifice ale CPI 

3.1.  Mediul controlului intern  

Sistemele CPI diferă de la o ţară la alta ca urmare a faptului că a fost nevoie ca acestea să se 
încadreze în sistemul general de guvernanţă stabilit cu fiecare dintre organismele 
constituţionale  — guvern, parlament şi instituţia supremă de audit — dar şi în aranjamentele 
privitoare la răspundere care există între aceste organisme. În cadrul guvernului, sistemul 
intern de răspundere reprezintă de asemenea un factor determinant, ca şi conţinutul 
răspunderii pe care o au cei responsabili cu îndeplinirea atribuţiilor publice. Se poate face o 
distincţie aici între răspunderea legală faţă de respectarea regulilor şi reglementărilor şi 
răspunderea managerială legată de utilizarea resurselor publice în vederea îndeplinirii 
obiectivelor. Este nevoie ca şi sistemele bugetare şi contabile să fie luate în considerare.  

Răspunderea 
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Fiecare dintre contribuţiile venite din Statele Membre UE plasează descrierea sistemului CPI 
în contextul guvernanţei generale a ţării respective, explicitând motivele evoluţiilor specifice 
dar şi cauzele şi efectele soluţiilor care caracterizează sistemul respectiv. Contribuţiile se 
referă in principal la organizarea, managementul şi răspunderea executivului. Cu toate 
acestea, tot ele stabilesc şi contextul privitor la rolul celorlalte organisme constituţionale. 
Parlamentul are un rol major în adoptarea legislaţiei, dar şi în adoptarea bugetului, 
monitorizarea execuţiei acestuia şi tragerea la răspundere a guvernului. Rolul instituţiei 
supreme de audit (ISA) este acela de a raporta parlamentului modul în care a fost evaluată 
fiabilitatea şi completitudinea informaţiilor financiare şi nefinanciare furnizate de guvern. 
Într-o anumită măsură autorităţile regionale şi locale sunt şi ele avute în vedere, deşi acest 
Compendiu se axează pe nivelul administraţiei publice centrale.  
 
Descentralizarea puterilor politice şi administrative, inclusiv existenţa nivelurilor autonome 
ale administraţiei publice (la nivel central, regional şi local) sau a utilizării diferitelor tipuri de 
organizaţii (semi-publice, private) pentru livrarea serviciilor publice şi colectarea 
taxelor/impozitelor sau canalizarea fondurilor bugetare, determină condiţiile modului în care 
sunt concepute sistemele CPI şi de către cine.  
 
Deşi orientările generale pot fi distinse şi în timp ce toate Statele Membre UE dispun de 
principalele aranjamente democratice, modul în care guvernele sunt constituţional organizate 
diferă semnificativ de la o ţară la alta. Aceste diferenţe sunt legate de organizarea 
administraţiei şi răspunderea guvernului faţă de parlament, dar şi de sistemele de buget şi 
contabilitate care au fost create în lumina situaţiilor şi nevoilor specifice ale fiecărei ţări. 
Chestiunile privind identitatea managerilor care implementează atribuţiile publice şi 
responsabilitatea concretă a acestora au fost de asemenea tratate diferit de la o ţară la alta. Cu 
toate acestea, toate aceste chestiuni au un impact semnificativ asupra modului în care CPI este 
înţeles şi organizat.  
 
Majoritatea ţărilor îşi descriu administraţia proprie ca fiind structurată într-un mod monocratic 
şi ierarhic, activităţile fiind realizate pe baza principiului legalităţii. Administraţia este în 
general organizată conform regulii ministeriale, cu alte cuvinte pe portofolii ministeriale sau 
sectoare, în care ministerele de linie poartă răspunderea globală a sectorului respectiv, inclusiv 
a organizaţiilor subordonate, şi în care miniştrii de linie răspund politic în faţa guvernului 
şi/sau parlamentului pentru deciziile luate în propriul sector.  
 
În plus, unele ţări au înfiinţat agenţii care funcţionează sub răspunderea politică a ministrului 
de linie respectiv. În Olanda, de exemplu, au fost înfiinţate 40 de agenţii interne pentru 
activităţi de implementare a strategiilor şi management operaţional, sub răspunderea politică 
deplină a ministrului respectiv, în care sute de agenţii legale, libere de conflicte de interese, 
funcţionează în cadrul răspunderii politice limitate a ministrului în cauză. Suedia reprezintă o 
excepţie de la regula ministerială, deoarece aici ministerele nu au administraţii subordonate. 
Activitatea administrativă zilnică în Suedia se exercită de către agenţiile centrale, care îşi 
desfăşoară activitatea independent de ministere, şefii acestor agenţii răspunzând în mod direct 
în faţa guvernului.  

În cele mai multe ţări şeful politic al ministerului poartă răspunderea politică pentru sectorul 
respectiv, dar este şi răspunzător în faţa guvernului şi/sau parlamentului pentru deciziile 
executive, inclusiv cele de management financiar şi, uneori, pentru rezultatele obţinute. În 
multe ţări, totuşi, există o separare clară a şefilor politici şi executivi ai unei entităţi publice. În 
Malta, secretarii permanenţi, şi de puţin timp secretarii de stat administrativi din Ungaria, sunt 
responsabili şi răspunzători pentru deciziile de management. În Franţa, managerii politici 
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integrează responsabilitatea politică şi pe cea managerială în autoritatea ministrului pentru 
programele respective care le sunt atribuite. În Italia şi Spania, în timp ce organismele 
managementului politic au primit sarcina de a defini obiectivele de urmat, managerii 
administrativi au sarcina organizării birourilor şi a dotării acestora cu personal. În Irlanda şi 
Regatul Unit, ofiţerul contabil, care în mod obişnuit este funcţionarul public cu funcţia cea 
mai înaltă, răspunde chiar direct în faţa parlamentului.  
Responsabilitatea managerilor publici  
 
Toate contribuţiile descriu delegarea funcţională şi financiară a aranjamentelor privind luarea 
deciziilor în cadrul entităţilor publice cu scopul de a asigura sprijinul de care beneficiază 
conducerea de vârf pe întregul spectru al responsabilităţilor ce îi revin. Această delegare 
decizională include înfiinţarea serviciilor care au sarcina de a pregăti deciziile de management 
financiar şi bugetar. Unele ţări şi-au perfecţionat considerabil funcţia financiară, 
transformând-o dintr-o funcţie pur contabilă într-o funcţie mai largă de management financiar 
şi control.  
 
Cu toate acestea, aranjamentele privind managementul şi răspunderea în cadrul entităţilor 
administraţiei publice sunt semnificativ diferite de la o ţară la alta, ca de altfel şi spectrul 
responsabilităţilor stabilite la nivelul executiv al autorităţilor administrative, cum ar fi 
miniştrii, directorii de agenţii şi şefii de departamente şi servicii (manageri publici). În unele 
ţări (precum Germania, Grecia şi Luxemburg) s-au păstrat într-o mare măsură sistemele 
juridice şi ierarhice tradiţionale în care managerii au responsabilitatea legală în ceea ce 
priveşte oportunitatea şi corectitudinea, dar şi economia şi eficienţa utilizării resurselor 
entităţii respective.  
 
Dincolo de cerinţele legale, mult mai multe ţări par totuşi să aştepte de la nivelul executiv al 
autorităţilor administrative să se asigure că planificarea, implementarea şi raportarea anuală a 
obiectivelor strategice specifice se pot realiza cu resursele disponibile. În Danemarca, de 
exemplu, instituţiile de stat au obligaţia de a stabili obiective de activitate şi de a monitoriza 
rezultatele prin intermediul rapoartelor anuale pe care le întocmesc;  managerii pot fi motivaţi 
prin contracte în care sunt prevăzute salarii acordate pe baza performanţelor sau alt tip de 
măsuri, iar managementul instituţiei trebuie să asigure utilizarea optimă a resurselor în 
concordanţă cu obiectivele instituţiei. Franţa a introdus de asemenea managementul orientat 
pe obiective. În Olanda, programul strategic este stabilit de către guvern, iar în Malta, fiecare 
ministru semnează un Acord de servicii publice în scopul de a creiona într-o manieră directă 
rezultatele scontate din partea fiecărui minister şi de a identifica oficialii care au sarcina de a 
îndeplini aceste obiective.  
 
În aceste ţări, bugetul şi aranjamentele organizaţionale, precum şi legile administrative, acordă 
de obicei şi în mare măsură managerilor mână liberă în utilizarea fondurilor publice. În 
Regatul Unit, de exemplu, departamentele dispun de o libertate considerabilă de a decide 
modul în care organizează, conduc şi administrează resursele pe care le au la dispoziţie. În 
schimb, managerii dau socoteală nu doar pentru modul în care aplică regulile şi regulamentele 
în procesul de decizie ci şi pentru rezultatele pe care le obţin. Se pare că cu cât managerii 
publici dintr-o ţară au mai multă putere de decizie, cu atât ţara respectivă se concentrează mai 
mult de funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de control intern şi raportarea progreselor 
obţinute şi a constrângerilor întâlnite în îndeplinirea obiectivelor.  
 
Bugetul şi baza contabilităţii 
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În jur de jumătate din numărul ţărilor pare să aibă un buget bazat pe contribuţii (Estonia, 
Germania, Grecia, Ungaria, Polonia şi Spania), însă multe dintre acestea sunt în prezent în 
proces de introducere sau au intenţia de a introduce un buget bazat pe performanţă (Austria, 
Irlanda, Portugalia, România, Slovenia), care de obicei are scopul de a lega bugetul de 
programe. O serie de contribuţii explică faptul că introducerea principiului managerial în 
managementul public este în strânsă legătură cu acest accent pe performanţă şi pe evaluarea 
realizării ţintelor stabilite (vezi Slovenia). Alte ţări, mai puţine, au înaintat deja pe calea 
bugetului orientat pe performanţă care are la bază obiectivele strategice (de ex. Danemarca, 
Franţa, Suedia şi Regatul Unit). 

Abordarea contabilă la nivelul central al guvernului este raportată de mai multe ţări ca fiind în 
bază numerar (vezi Germania, Irlanda, Malta, Portugalia, Slovenia şi Spania), însă într-un 
număr din ce în ce mai mare de ţări a fost adoptat un sistem de contabilitate modificat, pe bază 
de angajamente (vezi Cehia, Danemarca, Franţa, Grecia şi Suedia) sau o abordare combinată 
(Olanda). Doar puţine ţări au introdus un sistem contabil totalmente pe bază de angajamente 
(vezi Estonia). 

 

3.2.  Conceptul de control intern 

Conceptul de control intern nu este înţeles în toate ţările în acelaşi mod. În timp ce în unele 
ţări există instituţii specializate de control intern independente de cele controlate, în alte ţări 
responsabilitatea controlului intern este dată entităţilor administrative în cauză. În unele ţări, 
acest sistem descentralizat de control intern a fost integrat şi face parte din administraţie. 
Nevoia de stabilire a controlului intern, de a raporta în privinţa acestuia şi de a aplica o 
abordare de gestionare a riscurilor poate fi formulată distinct în legi şi reglementări sau 
poate decurge dintr-o bază legală existentă. În sistemele descentralizate, managerii din 
conducerea de vârf au obligaţia de a raporta cu privire la funcţionarea sistemelor de control 
intern. Din ce în ce mai multe ţări solicită de asemenea acestor manageri să aplice sisteme de 
gestionare şi diminuare a  riscului de neîndeplinire a obiectivelor stabilite.  
Definiţii diferite ale sistemului de control intern 
 
Există două modalităţi principale de descriere a controlului intern în acest Compendiu. Unele 
contribuţii transmise (vezi Luxemburg şi Spania) descriu controlul intern ca fiind întregul 
sistem de control al administraţiei publice şi suma tuturor instituţiilor care participă la 
exercitarea controlului fondurilor publice (‘intern’ în acest context este înţeles ca intern în 
cadrul executivului, opus noţiunii de control extern, care se exercită de către instituţia 
supremă de audit şi parlament). Aceste ţări au şi organisme specifice de control, cum ar fi în 
Spania Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sau în Luxemburg 
Inspection Générale des Finances, care sunt independente de autorităţile şi entităţile pe care le 
controlează sub aspectul managementului economic şi financiar.  

În alte ţări (precum Danemarca, Olanda, Suedia, Regatul Unit şi cele 12 State Membre noi) 
sistemul CPI este înţeles ca abordarea conceptual comprehensivă şi armonizată a guvernului 
pentru asigurarea înfiinţării, menţinerii şi monitorizării de către managerii tuturor entităţilor 
publice a proceselor integrate de management.  Controlul intern în aceste ţări are menirea de a 
gestiona riscurile şi de a furniza o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor 
generale în urmărirea misiunii entităţii. Aceste obiective se referă la derularea 
corespunzătoare a activităţilor în mod etic, economic, eficient şi eficace; îndeplinirea 
obligaţiilor de răspundere; conformarea cu legile şi reglementările în vigoare; precum şi 
protejarea resurselor care nu trebuie risipite, utilizate necorespunzător şi deteriorate. Este 
interesant de observat că în prezent unele ţări, cum ar fi Franţa şi Portugalia, în care existau 
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cândva instituţii puternice specializate de control, au început descentralizarea în special a 
controlului ex ante şi prin aceasta mărirea responsabilităţii şi răspunderii managerilor publici. 
Aceste sisteme sunt denumite sisteme de control intern descentralizate.  
Baza legală 
 
Multe dintre aceste ţări cu sistem de control descentralizat au nevoie ca sistemele de control 
intern înfiinţate în cadrul entităţilor publice care să fie formulate în mod clar în baza legală a 
acestor entităţi fie în legi specifice (vezi Grecia şi Slovacia) sau să fie incluse în mod explicit 
în alte reglementări financiare (de ex. în Finlanda, definiţia şi responsabilităţile legate de 
controlul intern sunt incluse în legea bugetului; în Ungaria – în legea finanţelor publice şi în 
unele reglementări guvernamentale specifice, ghiduri şi manuale; în Estonia, controlul intern 
este menţionat în diferite acte normative, cum ar fi legea guvernului).  

În unele ţări controlul intern nu este menţionat în mod explicit, fiind însă creat un cadru clar 
de control intern al instituţiilor în regulile şi regulamentele existente (de ex. în Danemarca, pe 
baza ordinului contabilităţii publice/ghidul responsabilităţii de management). Multe ţări 
explică faptul că legislaţia lor şi practicile de management şi control financiar au implementat 
componentele integrate stabilite în modelul Comitetului pentru finanţarea organizaţiilor al 
Comisiei Treadway (COSO), precum şi ghidul de standarde de control intern pentru sectorul 
public al Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Acesta este 
în special cazul statelor membre noi, dar şi al altor ţări precum Finlanda, Olanda şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
Responsabilitatea şi raportarea controlului intern  
 
Înfiinţarea, monitorizarea şi raportarea privind funcţionarea sistemelor de control intern în 
cadrul entităţilor publice fac parte din responsabilităţile managementului în ţările în care 
politicile de control intern descentralizat sunt explicite. Această cerinţă de raportare se 
combină de obicei cu cea privind raportul anual sau declaraţia financiară anuală a entităţilor. 
În Lituania, managerul din vârful ierarhiei unei entităţi publice are obligaţia de a prezenta în 
fiecare an un raport privind situaţia controlului financiar în entitatea publică respectivă. În 
Polonia, miniştrii de linie raportează în fiecare an execuţia planului anual de activitate pe 
întreg sectorul respectiv şi depun o declaraţie privind situaţia controlului de management pe 
anul anterior. În Finlanda, raportul de activitate care face parte din conturile finale ale unui 
serviciu de contabilitate trebuie să conţină şi o evaluare a caracterului corespunzător al 
controlului intern şi managementului riscurilor, precum şi o declaraţie privind situaţia 
controlului intern şi a ţintelor principale de dezvoltare, întocmită pe baza evaluării (evaluare şi 
declaraţie de asigurare a controlului intern). Contabilii şefi din Regatul Unit semnează anual o 
declaraţie de control intern, în care declară abordarea legată de gestionarea riscurilor, 
controlul intern şi guvernanţa corporativă, precum şi responsabilitatea în această privinţă.  
 
Managementul riscurilor 
În majoritatea ţărilor în care există un sistem de control intern descentralizat explicit, 
managementul riscurilor este de asemenea o condiţie obligatorie a managementului public. În 
Estonia de exemplu, reglementarea guvernamentală privind planificarea strategică prevede 
pentru toate autorităţile statului obligaţia de a prezenta un rezumat al analizei riscurilor şi o 
analiză a mediului de activitate. În Suedia, majoritatea agenţiilor trebuie să realizeze o analiză 
de risc pentru identificarea circumstanţelor care ar constitui un potenţial risc în calea 
îndeplinirii de către o entitate a obiectivelor stabilite în concordanţă cu cerinţele stabilite de 
guvern. Dacă este necesar, se iau măsuri de diminuare şi gestionare a riscurilor care ameninţă 
obiectivele respective. Alte ţări, de exemplu Irlanda, au indicat faptul că nu există strategii 
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formale de gestionare a riscurilor în general, dar că acestea sunt implementate neoficial de 
unele departamente. Sunt puţine ţările, pe de altă parte, care nu menţionează în mod explicit 
evaluarea riscurilor ca parte a sistemului propriu de control intern (Germania, Italia, 
Luxemburg şi Spania). 

3.3.  Audit intern 

În majoritatea ştatelor Membre există o funcţie de audit intern, însă aceasta nu acoperă în 
mod necesar toate zonele administraţiei publice. Modalităţile oficiale şi neoficiale sunt 
utilizate pentru a obţine un nivel relevant de coordonare şi armonizare. Conformarea 
tradiţională şi auditurile financiare sunt suplimentate din ce în ce mai mult de serviciile de 
consultanţă şi auditul performan�elor, care necesită un personal de audit intern profesionist 
şi bine instruit. În unele State Membre au fost înfiinţate consilii şi/sau comitete de audit.  
Existenţa auditului intern şi baza legală a acestuia  
 
Dintre cele 27 de State Membre, cele mai multe dispun de o funcţie de audit intern. Trei ţări 
au alte aranjamente implementate, dar intenţionează introducerea auditului intern în sectorul 
public. Luxemburg ia în considerare, ca o verigă în pregătirea pentru introducerea reformei 
bugetare, fie înfiinţarea unui serviciu de audit intern în fiecare minister de o anumită 
magnitudine, fie înfiinţarea unui serviciu de audit intern ataşat Ministerului Finanţelor. Grecia 
a adoptat o lege nouă pentru crearea auditului intern, a cărei implementare se află în aşteptarea 
semnării decretului prezidenţial, în Italia, a fost încredinţată unei comisii autoritatea de a 
emite directivele care să ofere cel puţin o  bază legală minimă pentru auditul intern. Sistemul 
spaniol, care acordă o mare importanţă unei forme de control ex ante denumit control 
preliminar al legalităţii, a introdus de asemenea o formă de audit intern care este derulat 
ulterior şi sistematic pentru activităţile economice şi financiare ale sectorului public al statului 
de către Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 
 
Unele ţări, precum Franţa şi Portugalia, au întreprins în ultima decadă o reformă structurală 
comprehensivă a sectorului public, care presupune trecerea de la un sistem tradiţional legalist 
şi axat pe contribuţii (aşa cum se menţionează în contribuţia portugheză) la un sistem care este 
orientat mai mult pe performanţă. Auditul intern există actualmente în toate ministerele de 
linie şi, în mod ideal, are la bază fiabilitatea, eficienţa şi eficacitatea sistemelor de control 
intern. Funcţia inspectorilor financiare din Portugalia a fost re-orientată de la 
tranzacţii/operaţiuni către zone considerate cu risc financiar mare.   
 
Cele mai multe ţări care dispun de audit intern au creat această funcţie prin intermediul unor 
legi şi reglementări specifice. Auditul intern nu este o cerinţă legală în Regatul Unit, cu toate 
acestea este prevăzut ca obligatoriu în cadrul aranjamentelor de guvernanţă şi de asigurare la 
nivelul strategiilor de politici centrale şi este, de facto, prezent sub forma unui serviciu de 
audit intern în toate departamentele guvernamentale şi organismele cu autoritate egală. Nici în 
Germania nu există o bază legală explicită, însă aparent toate departamentele respectă 
recomandarea Ministerului Federal al Afacerilor Interne, de comun acord cu toate celelalte 
ministere.  
 
În 18 contribuţii se menţionează activităţile de audit intern ca fiind bazate pe standarde 
specifice. Este evident faptul că Institutul Auditorilor Interni, prin intermediul “Standardelor 
de practică profesională şi audit intern” a jucat de asemenea un rol proeminent în calitate de 
instituţie care stabileşte standardul sistemelor de audit public intern, foarte similar cu modul în 
care COSO şi INTOSAI au creionat standardele de control intern. Cu toate acestea, o evoluţie 
importantă a ultimilor ani, nu mai puţin pentru UE-12, este că în acesta din urmă legile şi 
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reglementările privind auditul intern se referă la standardele internaţionale recunoscute şi 
bunele practici mai degrabă decât la organisme specifice care stabilesc standarde.  
 
Sfera de cuprindere a auditului intern  
 
Majoritatea sistemelor de audit intern nu acoperă toate segmentele sectorului public sau toate 
segmentele în acelaşi mod. Chiar şi acoperirea administraţiei centrale diferă de la o ţară la 
alta. Exemplele de mai jos vor ilustra această situaţie. 
 
Lituania intenţionează modificarea legislaţiei actuale pentru extinderea auditului intern la 
nivelul municipalităţilor. În Estonia, se află în curs de desfăşurare procesul de implementare a 
sistemelor de control intern dar şi a funcţiei de audit intern la nivelul autorităţilor locale. În 
aceste două ţări există nevoia şi ambiţia de a asigura date mai coerente şi comparabile privind 
rezultatele activităţii în sectorul public, dar şi în scopul întăririi răspunderii. 
Eforturile menite să atingă eficienţa sub aspectul costurilor explică de asemenea sfera diferită 
de cuprindere a auditului intern.  
 
În România, de exemplu, structurile de audit public intern există în toate entităţile publice şi 
prezintă aceleaşi atribuţii, de la aspectele legale până la auditul economiei, eficienţei şi 
eficacităţii. Cu toate acestea, pentru entităţile publice cu un buget de până la 100.000 EUR, nu 
există obligaţia de a înfiinţa o funcţie unică de audit intern. În aceste cazuri auditul intern se 
limitează la auditul de regularitate, care se realizează de către serviciile de audit intern 
existente în cadrul unuia dintre ministere. România dispune de asemenea de un sistem menit 
să extindă sfera de cuprindere a auditului intern şi asupra administraţiilor locale. A fost 
înfiinţată o structură care permite primăriilor să coopereze în cadrul unei asociaţii pentru 
înfiinţarea unui serviciu comun de audit intern. Un alt pas care se face este acela de a da 
primăriilor posibilitatea de a forma parteneriate (două sau mai multe primării), în vederea 
utilizării unei modalităţi mai eficiente sub aspectul costurilor de a crea un serviciu de audit 
intern.  
 
În Suedia, sunt obligate să înfiinţeze audit intern doar cele câteva agenţii care administrează 
operaţiuni complexe sau sensibile, dispun de active semnificative, efectuează transferuri 
masive de fonduri sau dispun de o bază mare de costuri. Reglementările din Belgia permit în 
mod explicit desfăşurarea activităţilor de audit intern  în trei moduri diferite: de către un 
serviciu de audit permanent, dedicat; de către un serviciu de audit permanent care este comun 
mai multor instituţii; sau de către un serviciu extern. Aceste alternative sunt deja posibile sau 
vor fi în curând posibile şi în alte ţări, în anumite condiţii (vezi Danemarca, Estonia, Olanda, 
şi Slovenia). 
 
Contribuţia din Spania ilustrează noile complexităţi care decurg din punctul de vedere al 
auditului public şi controlului în cazul unui sector publicat care se reorganizează din temelii 
iar cererea de control sau audit se leagă de tipuri diferite de organizaţii cu cereri de raportare 
diferite. Calea sugerată în contribuţie este utilizarea mai largă şi mai comună a conceptului de 
audit unic, inclusiv a tehnicilor, procedurilor şi aranjamentelor de raportare, care ar permite  
acţiunea unificată a tuturor organismelor de control/audit.  
 
Noi provocări, noi tipuri de audit  
 
Programul activităţii de audit s-a dezvoltat considerabil pentru auditorii interni. Programul de 
azi este departe de sarcina de verificare a conformităţii cu reglementările şi politicile 



15 
 

 

financiare în principal. O componentă de bază a programului de activitate este azi pentru 
majoritatea funcţiilor de audit intern auditul informaţiilor financiare şi al corectitudinii 
managementului financiar, care are menirea de a da asigurări ministrului sau conducerii de 
vârf a unei entităţi cu privire la modul în care funcţionează sistemele şi procedurile de control 
intern ale entităţii respective. Aceste asigurări sunt deseori legate de obligaţia 
ministrului/managementului de a semna/da o declaraţie cu privire la funcţionarea sistemelor 
de control intern în cadrul entităţii respective.  
 
Cu toate acestea, introducerea bugetului bazat pe performanţă, a evaluărilor, managementului 
bazat pe evaluarea riscurilor, complexităţii crescânde a tehnologiilor utilizate în prestarea 
serviciilor statului, etc. par să aibă un efect considerabil asupra cererii de audit intern. Există o 
cerere în creştere pentru o experienţă mai variată, un număr mai mare de servicii de 
consultanţă şi o mai mare calitate a serviciilor furnizate. Contribuţia Estoniei este singurul 
document în care este menţionată o scădere a cererii pentru servicii de consultanţă.  
 
Lărgirea sferei de acoperire a serviciilor de audit intern se reflectă şi în variatele şi 
numeroasele tipuri de audituri desfăşurate în mod obişnuit de către funcţiile de audit intern: de 
conformitate, de inventar, financiar, de asigurare financiară, de management, operaţional, 
audituri de sisteme şi IT, toate acestea sunt deseori menţionate în contribuţiile transmise. 
Auditul de securitate, siguranţa informaţiilor şi de performanţă sunt şi ele des menţionate.  
 
Relaţia dintre auditul intern şi cel extern  
 
Cu doar câteva excepţii, pare să existe o relaţie de lucru permanentă, în unele cazuri chiar 
complexă, între entităţile care desfăşoară auditul public intern şi cele care se ocupă de auditul 
extern (Instituţiile Supreme de Audit). Această relaţie s-a dezvoltat în timp, în unele ţări ea 
este oficială şi prevăzută în legi şi regulamente, însă în toate cazurile are la bază chiar 
iniţiativa organizaţiilor de audit, de exemplu în scopul evitării dublării muncii şi facilitării 
procesului din perspectiva entităţilor auditate. Modul în care este definită această relaţie 
depinde bineînţeles de mandatul şi rolul instituţiilor în cauză.  
 
În contribuţia transmisă de Malta este descrisă o relaţie comună “de bază” între auditul intern 
şi cel extern. Instituţia Supremă de Audit din Malta are acces la activitatea desfăşurată de 
auditul intern pe care o poate utiliza pentru a evalua eficacitatea controlului intern. Cu toate 
acestea, instituţia supremă de audit a avut dintotdeauna responsabilitatea deplină în ceea ce 
priveşte concluziile rezultate din aceste informaţii. Auditul intern furnizează instituţiei 
supreme de audit planul anual al activităţii de audit, în timp ce şefii celor două instituţii sunt 
în legătură pe diferite chestiuni de natură profesională.  
 
Această descriere surprinde, de fapt, situaţia existentă în majoritatea ţărilor, cu adăugarea unor 
componente cum ar fi punerea la dispoziţia instituţiei supreme de audit a planurilor de audit şi 
a rapoartelor de către auditul intern, cooperarea organizaţiilor de audit în privinţa chestiunilor 
metodologice şi de instruire profesională, precum şi posibilitatea instituţiei supreme de audit 
de a lua parte la şedinţele obişnuite ale şefilor auditului intern, în calitate de consilier sau 
observator (vezi Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Ungaria, Letonia, Olanda, Polonia şi 
Regatul Unit al Marii Britanii). 
 
Consiliile şi comitetele de audit  
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Utilizarea consiliilor şi comitetelor de audit pentru îmbunătăţirea guvernanţei instituţiilor prin 
întărirea mecanismelor de control intern şi îmbunătăţirea calităţii şi valorii activităţilor de 
audit nu pare să fie o preocupare în majoritatea ţărilor. În principiu, se face distincţia între el 
puţin două categorii de consilii şi comitete de audit. O categorie este amplasată central şi are o 
funcţie de consiliere în relaţia cu guvernul sau o parte a acestuia pe chestiuni legate de control 
public intern, inclusiv audit intern. O a doua categorie pare mai direct preocupată de 
managementul şi operaţiunile funcţiilor existente de audit intern şi include părţi din guvern.  
 
Cu toate acestea, aceste consilii şi comitete pot avea roluri şi mandate diferite şi pot acoperi o 
parte mai mică sau mai mare a sectorului public. Actualmente acestea se regăsesc mai ales la 
nivelul administraţiei publice centrale şi mai puţin la alte niveluri ale administraţiei publice, 
însă acoperirea este departe de a fi comprehensivă.  
 
Consiliile şi comitetele de natură consultativă se întâlnesc de exemplu în Ungaria, unde 
Comitetul Interministerial pentru Controlul Financiar Public Intern are rolul de a ajuta la 
îmbunătăţirea sistemului CPI şi, în Finlanda, unde Consiliul Consultativ pentru Control Intern 
şi Managementul Riscurilor pentru dezvoltarea controlului intern şi planificarea cooperării şi 
măsurilor comune în toate sectoarele statului.  
 
Alte exemple ilustrează diversitatea comitetelor de audit, care se axează mai mult pe chestiuni 
operaţionale şi de management ale auditului intern. Polonia dispune de 17 comitete de audit, 
care corespund celor 17 ministere, toate comitetele înfiinţate recent (2010). Un astfel de 
comitet poate informa şi poate consilia ministerul în privinţa riscurilor legate de 
implementarea activităţilor în zona de responsabilitate a ministerului respectiv. Scopul 
comitetului de audit este acela de a oferi servicii de consiliere şi îndrumare pentru asigurarea 
unui control adecvat, eficient şi eficace al managementului, precum şi un audit intern eficient 
în portofoliul unui minister. În Letonia există patru comitete de audit, formate din oficiali ai 
managementului de vârf. Sarcina acestor comitete se limitează totuşi la informarea în 
permanenţă a managementului cu privire la rezultatele auditului intern şi consilierea privind 
implementarea recomandărilor formulate de către aceste audituri.  
 
Cu toate acestea, se pare că numărul acestor comitete în structurile descentralizate sau în 
cadrul administraţiilor regionale şi locale este doar într-o creştere lentă. Contribuţiile din 
Bulgaria şi Republica Cehă menţionează faptul că managerii pun la îndoială relevanţa acestor 
comitete şi, aşa cum se spune în contribuţia din Cehia, “comitetele şi/sau consiliile de audit nu 
au găsit sprijin în sectorul public din Cehia, deoarece noul concept de audit intern a fost 
perceput (cu unele excepţii) ca o altă povară birocratică şi economică fără un beneficiu 
aparent pentru sectorul public”. 
 
Construirea competenţelor şi certificarea auditorilor publici interni  
 
Resurse publice considerabile au fost şi continuă să fie investite an de an în construirea 
competenţelor managerilor şi personalului din serviciile şi instituţiile de audit intern. Investiţii 
s-au făcut de asemenea şi în reţelele profesionale, seminarii şi conferinţe destinate auditorilor 
interni şi externi, deseori atât din sectorul public cât şi din cel privat.  
 
În cel pu�in jumătate din ţări există cerinţa ca auditorii interni să-şi îmbunătăţească 
permanent cunoştinţele şi experienţa profesională. În acest scop au fost elaborate programe de 
instruire livrate deseori prin intermediul acelor entităţi care au sarcina de a coordona şi 
armoniza auditul intern, în cooperare cu profesioniştii auditului intern din ţară, folosindu-se în 
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acest scop facilităţile interne de instruire şi instructori din administraţie, universităţi sau 
organizaţii private. În mod alternativ, auditorului intern i se poate oferi posibilitatea de a urma 
cursuri la distanţă susţinute de instituţii autorizate de învăţământ.  

În Bulgaria, Ungaria, Olanda şi Slovenia, auditorul public intern trebuie să fie înregistrat, 
autorizat, certificat sau în orice alt mod având capacitatea de a demonstra că a urmat educaţia 
necesară pentru a putea servi în funcţia de auditor public intern. În Danemarca, şeful 
serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Finanţelor este autorizat (Schema de 
certificare a auditului public). Estonia şi Lituania au în vedere introducerea certificării 
naţionale pentru a răspunde mai bine cererilor şi nevoilor identificate în sectorul public din 
aceste ţări.  

3.4.  Coordonarea şi armonizarea auditului şi controlului intern  

Coordonarea şi armonizarea controlului şi auditului intern în întreg sectorul public sau în 
sectorul guvernamental se realizează în multe moduri diferite. În mai mult de jumătate din 
ţări au fost înfiinţate servicii speciale în acest scop.  
Coordonare şi armonizare 
În majoritatea lor, ţările au făcut paşi pe calea asigurării coordonării şi armonizării controlului 
intern, inclusiv a politicilor şi metodelor, pe întreg sectorul administraţiei guvernamentale 
centrale. Multe ţări iau în considerare în prezent modalităţi de creare a unei coordonări 
similare cu alte segmente ale sectorului public. Metodele prin care se realizează coordonarea 
politicilor şi metodelor variază de la simple recomandări la înfiinţarea de sisteme de reţele 
profesionale între controlorii financiari şi auditorii interni şi cei externi, mergând în final până 
la înfiinţarea “serviciilor centrale de armonizare”. Mai mult de jumătate din ţări dispun de 
astfel de entităţi specifice, care au atribuţii legate de propunerea de reglementări, armonizarea 
standardele diferitelor componente de control intern, monitorizarea calităţii şi a performan�ei 
în general şi stabilirea si coordonarea activităţilor de instruire profesională (vezi, de exemplu, 
Finlanda, Lituania, Olanda, Portugalia şi Slovenia). În majoritatea cazurilor aceste entităţi fac 
parte din Ministerul Finanţelor, iar în numeroase cazuri ele sunt de asemenea sprijinite de 
consilii sau comitete de consiliere independente.  
 
În unele ţări nu există aranjamente specifice de armonizare. Totuşi, dispun în schimb de 
anumite aranjamente de creare de reţele care pot furniza nivelul necesar de coordonare si 
armonizare (vezi, de exemplu, Austria, Cipru, Danemarca, Germania şi Letonia). 
 
Cehia a renunţat recent la serviciul central de armonizare din ra�iuni de eficienţă. Alte ţări 
(vezi Franţa, Ungaria, Portugalia şi Regatul Unit al Marii Britanii) au subliniat importanţa 
acestor structuri, mai cu seamă în stabilirea unor aranjamente eficiente de cooperare între 
managerii entităţilor publice şi controlorii şi auditorii financiari.  

Portugalia consideră că o structură de armonizare şi coordonare eficientă şi practică are un rol 
important în depăşirea rezistenţei la o reformă mai fundamentală a structurilor de control şi 
audit din administraţie. 

 

4. Inspecţia financiară 

În aproximativ jumătate din ţări a fost înfiinţat un serviciu de inspecţie financiară ex post. 
Cerinţele privind organizarea şi raportarea acestor inspecţii sunt însă considerabil diferite.  
Inspecţia financiară este de obicei înţeleasă ca o activitate de control ulterior exercitată fie de 
inspectorii unui organism de control centralizat, care sunt independenţi de entitatea pe care o 
inspectează, sau de inspectori care îşi desfăşoară activitatea într-un serviciu separat al 
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entită�ii pe care o inspectează. Scopul inspecţiei financiare este acela de a rectifica neregulile 
şi disfuncţionalităţile majore şi de a impune sancţiuni administrative. În puţine cazuri, s-a 
raportat că serviciul de inspecţie financiară include şi atribuţii ex ante (vezi Belgia). 
 
Funcţia de inspecţie financiară este în vigoare în majoritatea ţărilor UE-12, precum Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, dar şi în Belgia, Franţa, Grecia, Italia, Portugalia şi 
Spania. Prin contrast, nu există nicio instituţie la nivel central cu atribuţii de inspecţie 
financiară în statele nordice (Danemarca, Finlanda şi Suedia), ţările baltice (Estonia, Letonia 
şi Lituania), Austria, Germania, Olanda sau Regatul Unit al Marii Britanii. În aceste ţări 
această funcţie este inclusă în sistemul de management financiar şi control intern.  
 
Modul în care este organizată inspecţia financiară diferă considerabil de la o ţară la alta. În 
UE-15, acolo unde există funcţiile de inspecţie financiară, precum Franţa şi Spania, această 
funcţie a fost dintotdeauna o parte importantă a sistemului de management financiar şi control 
şi a antrenat un număr uriaş de angajaţi. În perioada de aderare, UE-12 a instaurat funcţia de 
control intern, menţinând totuşi funcţia de inspecţie financiară pentru a putea acoperi golurile 
acolo unde auditul intern era încă în stadiul de dezvoltare. Cu toate acestea, a fost mutat 
accentul de la funcţia tradiţională de inspecţie financiară către controlul sau cercetarea unor 
cazuri mai grave de management deficitar şi suspiciuni de fraudă şi corupţie sesizate prin  
plângeri şi alte tipuri de informaţie. Numărul inspectorilor din ţările UE-12 este mai mic decât 
în Statele Membre mai vechi, fiind totuşi unul semnificativ.  

Cerinţele de raportare diferă şi ele de la un sistem la altul. În timp ce în UE-12 inspecţia 
financiară este subordonată în mod normal Ministerului Finanţelor, în ţările unde instituţia 
supremă de audit este organizată sub forma curţii de conturi cu putere judiciară (Franţa, Italia, 
Portugalia şi Spania), inspecţia financiară are de asemenea sarcina de a raporta neregulile 
constatate de Curtea Auditorilor, care deschide apoi procedura de responsabilitate financiară 
şi solicită rambursarea sumelor necuvenite plătite de manageri. 

5. Ce va aduce viitorul? 
Privind în viitor, contribuţiile descriu în principal următorii paşi în cadrul reformelor care au 
fost deja decise şi reformelor în curs de implementare care vizează administraţia publică sau 
sistemele de control public intern. Aceşti paşi, atunci când se încadrează în reforme 
administrative mai generale, se referă, de exemplu, la descentralizarea continuă dinspre 
administraţia centrală către entităţile de implementare, sistemele de audit/control existente 
suferind, cu precădere, consecinţele acestei descentralizări  (vezi Spania). Sau, cum este cazul 
Italiei, o transformare chiar mai fundamentală a statului în republică federală va include 
transparenţa administraţiei publice, stabilind practici relevante de raportare şi monitorizare şi 
clarificând măsurarea şi evaluarea performanţelor la nivel organizaţional şi individual. Alte 
contribuţii descriu intenţiile sau deciziile care au fost deja luate în privinţa sistemelor de 
raportare, contabilitate, control şi audit intern, la nivelul autorităţilor regionale/locale sau al 
serviciilor non-publice/parţial publice, existând ambiţia de a asigura un nivel egal al 
protecţiei, transparenţei şi eficacităţii, indiferent de locul unde sunt cheltuite resursele publice 
(vezi Estonia, Franţa, Lituania, Olanda şi România). 
 
Următorii paşi ai reformelor în desfăşurare care vizează cheltuielile publice, deseori 
menţionate în contribuţii, se referă la o mai bună integrare a planificării strategice şi bugetului 
la nivel guvernamental (Estonia); îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi a soluţiilor de control 
financiar/audit (Portugalia); dar şi îmbunătăţirea monitorizării cheltuielilor statului şi a 
performanţelor politicilor prin introducerea unor proceduri şi sisteme noi de măsurare, 
evaluare şi management al riscurilor (Estonia, Franţa şi Portugalia). Un aspect care iese în 
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evidenţă şi care este comun majorităţii contribuţiilor este lupta care se dă pentru soluţii mai 
eficiente şi de o mai bună calitate referitoare la controlul intern şi în special auditul intern. 
Unele ţări (vezi Estonia, Ungaria şi Lituania) au în plan introducerea unor sisteme pentru 
evaluarea sistematică a calităţii, monitorizarea calităţii sau analiza calităţii. Contribuţiile  
Estoniei şi Regatului Unit oferă o perspectivă suplimentară calităţii, şi anume nevoia de a 
asigura faptul că informaţiile furnizate celor care au sarcina de a stabili priorităţile şi de a 
defini programele vor permite o analiză a tuturor programelor şi entităţilor publice , dar şi a 
conturilor din sectorul public şi privat. Serviciile de audit intern devin în felul acesta mai 
orientate către obiectivele strategice ale acestor programe sau entităţi.  
 
Nevoia de a acea un audit intern mai eficient — şi soluţiile care au fost propuse pentru a 
întâmpina această nevoie — a fost subliniată de numeroase ţări. Au fost menţionate de 
asemenea unele modalităţi complementare de a obţine o îmbunătăţire a eficienţei costurilor. 
Cehia, Letonia şi Slovacia au în plan simplificarea şi îmbunătăţirea sistemelor de control şi 
audit în sectorul guvernamental, dar şi între guvern şi alte segmente ale sectorului public. Alte 
ţări vor reduce costurilor şi vor spori eficienţa prin centralizarea serviciilor suport, precum 
auditul intern, managementul personalului şi acomodarea birourilor (Olanda), dar şi prin 
îmbunătăţirea managementului tuturor informaţiilor din întregul sistem public, cu ajutorul 
noilor sisteme informatice şi a soluţiilor de internet.  

Cu toate acestea, viitorul poate duce şi în direcţii foarte diferite de cele care au fost planificate 
şi scontate la finele anului 2011. Contribuţia din Spania ridică o chestiune fundamentală: care 
sunt aspectele sistemului actual şi în dezvoltare ale controlului public intern care trebuie să fie 
adaptate, sau supuse unor schimbări mai radicale, ca urmare a măsurilor de austeritate şi a 
altor măsuri care recent au început să fie implementate în diferite ţări sau care urmează să fie 
elaborate şi implementate? De asemenea, ce rol au, dacă au, instituţiile de control public 
intern în elaborarea sau participarea la punerea în practică a acestor măsuri? Acele soluţii pe 
care ţările şi le puteau permite cu uşurinţă acum câţiva ani ar putea să nu mai fie la îndemână, 
în viitor, din raţiuni financiare.  

6. Observaţii de încheiere 
Valul reformelor administraţiei publice, care au demarat în unele ţări la începutul anilor ’80, a 
devenit într-o oarecare măsură o “mişcare pan-europeană”, şi aşa cum arată acest compendiu, 
niciunul dintre Statele Membre UE nu a rămas neafectat, inclusiv sub aspectul controlului 
public intern. Cu toate acestea, ţările au urmat traiectorii specifice în privinţa controlului 
public intern, în direcţii şi ritmuri diferite, ca urmare a disparităţilor de la punctul de pornire 
datorate tradiţiilor administrative şi a infrastructurii de stat, dar şi ca o consecinţă a ţintelor 
diferite pe care aceste ţări şi le-au propus.  
 
O concluzie evidentă a acestei prezentări generale este aceea că reforma administraţiei publice 
în general şi reformele în domeniul controlului public intern în special nu sunt niciodată 
finalizate. Administraţiile continuă să caute soluţii eficiente sub aspectul costurilor la 
provocările specifice care apar într-un mediu caracterizat prin schimbări rapide. Ca şi în 
trecut, administraţiile publice în care tradiţiile administrative de tot felul sunt numeroase vor 
trebui să fie creative atunci când se adaptează la noile cerinţe.  

Dincolo de diferenţele dintre ţări, există şi o multitudine de aspecte similare pe diferite 
segmente ale CPI, dar şi ale auditului intern. Aceste similarităţi pot crea ocazia şi raţiunea 
unor conexiuni între ţări care să se axeze pe experienţele altor ţări în contextul specific 
european în căutarea sinergiilor.  
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O idee concretă pentru o astfel de abordare ar putea fi organizarea unor întâlniri între 
organisme similare din diferite ţări, pentru crearea unei platforme eficiente sub aspectul 
costurilor de instruire profesională a auditorilor interni şi managerilor financiari.  

Pentru a concluziona, am dori să atragem atenţia cititorului asupra aspectelor care nu sunt 
cuprinse în acest Compendiu, dar care nu ar trebui neglijate în discuţiile viitoare. Cu toţii ne 
aflăm în faţa unor furtuni economice care se pot întinde pe mai mulţi ani. Cu toate acestea, 
doar două contribuţii ridică problema consecinţelor directe sau indirecte asupra soluţiilor 
controlului public intern pe care le-ar putea avea această situaţie. Acest Compendiu nu discută 
în ce măsură viitorul ar putea fi, dacă ar putea fi, şi o consecinţă a defectelor sau eşecurilor din 
sistemele de control public intern.  

 

Contribuţii 
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AUSTRIA 

 

Controlul public intern 1 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
Procesul bugetar federal face în prezent obiectul unor schimbări substanţiale. Acesta se 
dezvoltă în două etape (2009 şi 2013) de la un sistem de contabilitate publică în bază numerar 
(cameralistic) care include o contabilitate în mai multe etape, către un sistem contabil şi 
bugetar pe principiul angajamentelor care facilitează controlul bugetar atât prin prezentarea 
consumului de resurse în sistem de angajamente cât şi prin fluxuri de numerar care apar în 
situaţia fluxurilor de numerar. Există de asemenea o situaţie a poziţiei financiare în sensul 
unui bilanţ federal.  

Etapa iniţială a reformei legii bugetului, aplicabilă de la 1 ianuarie 2009, are următoarele 
obiective.  

• Planificarea bugetară federală este prevăzută pe mai mulţi ani şi este obligatorie. 
Pentru prima dată, se stabileşte un cadru financiar în care sunt prevăzute plafoane 
obligatorii pentru cheltuieli. Aceste plafoane au fost definite ca obligatorii pentru patru 
titluri, derulate patru ani. Suma pentru majoritatea plafoanelor este astfel fixată. Limite 
variabile au fost prevăzute doar pentru articolele care sunt dependente de ciclurile 
economice sau veniturile fiscale, nivelul acestor plafoane urmând a fi stabilit pe baza 
unor parametri clar definiţi. Plafoanele de cheltuieli sunt aprobate de parlament, care 
are şi puterea de a le modifica. Disciplina bugetară impusă este astfel sprijinită politic, 
deşi există oricând posibilitatea de a reacţiona la situaţiile de schimbare a priorităţilor. 
Parlamentul este astfel instanţa decizională supremă în privinţa bugetului.  

• Cu o planificare bugetară care se întinde pe mai mulţi ani, siguranţa planificării este 
una sporită pentru toţi participanţii şi se sprijină astfel o politică bugetară predictibilă 
şi sustenabilă. Raportul strategic care însoţeşte Legea Cadru a Bugetului Federal 
conţine toate informaţiile necesare care permit urmărirea cifrelor planificării bugetare 
obligatorii pe mai mulţi ani. Raportul strategic devine astfel, împreună cu legea cadru 
a bugetului federal, un document cheie în procesul planificării bugetare.  

• De asemenea, începând cu anul 2009 au fost stabilite stimulente pentru fiecare 
departament, sprijinindu-le astfel în folosirea eficientă a fondurilor provenite din 
impozite: fondurile care nu sunt cheltuite până la finele unui an nu se reduc, ci sunt 
transferate într-un fond de rezervă pentru a fi folosite fără o destinaţie obligatorie ci în 
funcţie de priorităţile departamentului. În felul acesta, fiecare ministru devine propriul 
său ministru de finanţe şi îşi poate lărgi sfera de acţiune printr-o administrare 
inteligentă şi eficientă a fondurilor bugetare. Acest lucru conduce la o folosire mai 
eficientă a banilor din impozite în avantajul cetăţenilor.  
În prezent, Ministerul Federal al Finanţelor derulează cea de a doua etapă a reformei 
legii bugetului, care se va aplica începând cu anul 2013. Iată care sunt obiectivele 
urmărite în această a doua etapă.  

• Efectele şi avantajele scontate ale politicilor şi administrării vor fi integrate în procesul 
bugetar. O astfel de planificare bugetară orientată pe rezultate are menirea de a arăta 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Federal al Finanțelor, 14 martie 2011.  
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de o manieră mai clară şi mai transparentă publicului larg tipul de rezultate care sunt 
obţinute din utilizarea fondurilor din impozite.  

• Un alt aspect semnificativ al bugetului orientat pe rezultate este legate de “bugetare de 
gen”, concept care a fost introdus odată cu reforma legii bugetare din Austria şi a cărui 
bază legală a fost deja prevăzută în constituţia federală. Federaţia, statele şi 
municipalităţile au obligaţia de a viza egalitatea reală a genurilor atunci când fac 
alocarea bugetară. 

 
A doua etapă a reformei bugetare presupune în continuare o evoluţie fundamentală  a 
procesului bugetar al federaţiei în ceea ce priveşte o nouă structură a bugetului şi, în strânsă 
legătură, un management al departamentelor bazat pe rezultate. Se pune accentul pe 
dezvoltarea continuă a contabilităţii federale. Prezentarea cât mai corectă a situaţiei financiare 
a federaţiei, care a fost introdusă în constituţie ca un nou principiu bugetar, va aduce o 
tranziţie de a contabilitatea publică tradiţională la o contabilitate orientată în termeni 
comerciali fără a pierde din vedere particularităţile bugetului public.  
 
Într-o mare măsură, dezvoltarea sistemelor CPI este legată de reforma legii bugetare şi include 
în mod esenţial o extindere a universului auditului către orientarea pe performanţă. 
 
Funcţiile de supervizare (în sens larg) se desfăşoară practic în felul următor.  
 
Parlamentul 
Competenţele generale de supervizare ale parlamentului se aplică şi în privinţa bugetului 
(dreptul de interpelare, anchetă şi rezoluţie). Consiliul Naţional poate solicita realizarea unor 
inspecţii speciale de către Curtea Auditorilor. Consiliul Naţional primeşte o serie de rapoarte 
privind activitatea de administrare de la Curtea Auditorilor. Principiul orientării pe 
performanţă aplicabil începând cu 2013 conduce la o lărgire a competenţelor parlamentului, 
mai cu seamă cele ale comisiei de buget.  
 
Curtea Auditorilor 
Atribuţiile Curţii Auditorilor în sfera bugetului sunt în mod esenţial legate de participarea la 
procesul legislativ şi procesul aferent de supervizare şi contabilitate. 
Aici sunt incluse următoarele:  

• Avizarea titlurilor prin care sunt justificate datoriile financiare;  
• Să fie informaţi în cazul în care prognozele bugetare sunt depăşite — în 
general înainte de implementare;  
• Participarea la adoptarea normelor de aplicare a legii federale a bugetului;  
• Redactarea situaţiei federale a conturilor (Bundesrechnungsabschluss) şi 
transmiterea acesteia la parlament (Consiliul Naţional) ca act legislativ propriu;  
• din 2013, pentru prima dată o funcţie în procesul de planificare bugetară, în a 
doua etapă a modificării legii bugetului.  

 
Dacă bugetul federal presupune şi fonduri europene, Curtea Europeană a Auditorilor primeşte 
dreptul de a exercita supervizarea instituţiilor implicate în procesul bugetar.  
 
Guvernul Federal  
În cadrul procesului bugetar, guvernul federal are responsabilitatea luării deciziilor legate de 
programul de stabilitate, raportul strategic, legea cadru a bugetului federal şi legea federală a 
finanţelor (Bundesfinanzgesetz), etc. Are de asemenea competenţe legate de aprobarea 
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angajamentelor de cheltuieli şi de distribuirea participaţiilor în companiile propuse de 
ministerul Finanţelor.  
 
Cancelarul Federal 
Cancelarul federal exercită coordonarea funcţiilor de planificare a resurselor umane şi, 
începând cu anul 2013, orientarea pe performanţă în procesul bugetar.  
 
Ministrul Federal al Finanţelor 
Ministrul federal al finanţelor exercită anumite funcţii în cadrul procesului bugetar în 
conformitate cu prevederile constitu�iei federale şi a legii bugetului federal, printre care: 

• responsabilitatea procesului bugetar general;  
• responsabilitatea elaborării proiectului legii cadru a bugetului federal (inclusiv 
a raportului strategic) şi a proiectului legii federale a finanţelor precum şi a 
programului de stabilitate; 
• responsabilitatea aprobării normelor de aplicare;  
• deţinerea unui număr de drepturi de participare în alte instituţii;  
• responsabilitatea controlului bugetar interdepartamental.  

 
Instituţiile bugetare 
Legea bugetului federal (1986 similară cu 2013) face distincţia între instituţiile participante la 
procesul bugetar în funcţie de stadiul activităţilor (planificare, decizie, execuţie şi control). În 
mod corespunzător, legea face diferenţa între instituţiile de reglementare (care participă la 
procesul de planificare şi de luare a deciziilor) şi cele de executare (care au sarcina de 
execuţie şi parţial control intern), fiind prevăzut şi principiul celor patru ochi în instituţiile de 
reglementare. Printre instituţiile care fac execuţia se numără agenţia federală a contabilităţii 
birourile contabile, agenţiile de plată şi cele de achiziţii.  
 

 Agenţia Federală a Contabilităţii 
Agenţia Federală a Contabilităţii este o instituţie juridică publică având sarcina contabilităţii 
federale.  
Sfera responsabilităţilor include în special:  

• Organizarea, colectarea şi înregistrarea informaţiilor contabile, inclusiv 
transmiterea acestora la Centrul Federal de  Calcul (Federal Computing Centre 
GmbH); 

• Procesarea plăţilor (nu sunt incluse aici plăţile în numerar);  
• Supervizarea respectării sumelor prognozate şi decontarea creanţelor şi a datoriilor 

federaţiei în ordinea scadenţei; 
• Întocmirea conturilor anuale;  
• Controlul intern; şi 
• Măsuri legate de înfiinţarea şi desfiinţarea birourilor de contabilitate şi a agenţiilor 

de plăţi.  
 

 Birourile de contabilitate 
Sfera responsabilităţilor birourilor de contabilitate include în special atribuţii contabile ale 
instituţiilor autorizate să efectueze plăţi (‘teilanweisende Organe’). 
 

 Agenţiile de plăţi 
Agenţiile de plăţi sunt înfiinţate în cadrul instituţiilor care participă la procesarea operaţiunilor 
de numerar. 



24 
 

 

 
 Agenţiile de achiziţii 

Agenţiile de achiziţii au practic responsabilitatea de decontare şi administrare a activelor 
federale mobile şi imobile (cu excepţia banilor, creanţelor, activelor necorporale şi intereselor 
federale); totuşi, acest lucru se aplică doar în măsura în care aceste sarcini nu au fost deja 
asumate de Agenţia federală a contabilităţii sau de birourile de contabilitate.  
 
Instituţiile de execuţie sunt supuse dreptului de obiecţie: aranjamentele a căror formă sau 
conţinut sunt contrare legii bugetului vor fi returnate instituţiei de reglementare. În cazul înc 
are instituţia de reglementare insistă în privinţa implementării aranjamentelor respective, 
acestea vor trebui implementate (‘regula insistenţei’); cu toate acestea, atunci când apare o 
astfel de situaţie ea trebuie raportată Ministerului Finanţelor şi Curţii Auditorilor.  
 

2. Mediul controlului public intern 
 
Obiectivele bugetare  
Conform constituţiei obiectivele procesului bugetar sunt echilibrul economic general, 
construirea sustenabilă a bugetelor şi egalitatea reală de gen.  
 
Principii bugetare 
Principiile bugetare ale economiei, profitabilităţii şi utilităţii sunt în mod explicit declarate în 
constituţie ca fiind principii obligatorii pentru organismele administraţiei federale, iar 
standardele de supraveghere ale Curţii Auditorilor sunt definite în consecinţă.  
Începând din 2013, principiile bugetare vor fi prezentate într-un cadru extins conceptual şi 
material, care va include: 

• eficienţă (de asemenea profitabilitate şi economie); 
• transparenţă (organizarea clară a documentelor şi proceselor);  
• cea mai adevărată indicaţie a situaţiei financiare a federaţiei;  
• orientarea pe performanţă (având în vedere efectele din zona fondurilor publice 
în toate etapele bugetare, incluzând astfel utilitatea şi perpetuarea egalităţii de gen). 

 
Evaluarea impactului bazată pe performanţă  
Principiul orientării pe performanţă include de asemenea responsabilităţile cuprinzătoare 
legate de evaluarea impactului măsurilor de reglementare. Aspectele financiare, economice, 
de mediu şi legate de protecţia consumatorului vor fi totdeauna acoperite.  
Măsurile de evaluare sunt de asemenea supuse raportării obligatorii în cadrul controlului 
performanţelor.  
 
 
Sistemul bugetar şi contabil  
Pentru actualul sistem de tranziţie de la un sistem de contabilitate în bază numerar la un 
sistem de contabilitate pe bază de angajamente şi de la un sistem bazat pe contribuţii la unul 
axat pe performanţă, vă rugăm să citiţi Secţiunea 1. 
 
Audit extern  
Atribuţia principală a Curţii Auditorilor este supervizarea ulterioară a contabilităţii externe şi 
a managementului. Alte atribuţii pe linia bugetării sunt descrise în Secţiunea 1.  
Printre măsurile de control intern stabilite în legea federală a bugetului se numără verificarea 
materialităţii şi a calculelor, verificarea activităţilor sub aspectul respectării reglementărilor 
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bugetare şi, în anumite cazuri, inspecţii neanunţate. Toate acestea se realizează de către 
instituţiile de execuţie (în special de agenţia federală a contabilităţii).  
 
Fraude şi/sau nereguli  
În cazul unei conduite necorespunzătoare, se aplică legea privind disciplina funcţionarilor 
publici sau codul penal, în funcţie de cazul concret. Serviciul Public Central de Urmărire 
Penală pentru Lupta împotriva Corupţiei a fost înfiinţat la începutul anului 2009. Intrat în 
vigoare din ianuarie 2010, Biroul Federal Anti-corupţie  activează în cadrul Ministerului 
Internelor. Activitatea acestuia se axează pe prevenirea şi identificarea abuzurilor autorităţilor 
publice, dare şi luare de mită etc. 
 

3. Conceptul de control public intern 
3.1. Răspunderea/ responsabilitatea managerială 

 
Explicaţia va fi precedată de următoarele.  
 
Ministerul Federal al Finanţelor (BMF) este alcătuit din şase direcţii generale (DG): 

• DG I — Operaţiuni şi Servicii Aparat Central; 
• DG II — Buget şi Finanţe Publice; 
• DG III — Politica Economică şi Pieţe Financiare; 
• DG IV — Afaceri Vamale, Internaţionale şi Organizaţionale în cadrul 
Administraţiei Fiscale şi Vamale;  
• DG V — Tehnologia Informaţiei şi Relaţii Publice; 
• DG VI — Politici şi Legislaţie Fiscală.  

 
Direcţiile generale sunt supervizate la nivelul administrative de vârf de către un secretar de 
general. 
 
Acest capitol descrie situaţia generală şi nu situaţia scontată la care se va ajunge în urma 
implementării reformei bugetare din anul 2013. 
 
Administraţia este construită ierarhic şi îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului 
legalităţii (respectarea strictă a legii în desfăşurarea activităţilor administrative). În contextul 
evoluţiilor administrative internaţionale, BMF poate fi considerat ca respectând noul 
management public cu o abordare axată pe buna guvernanţă. 
 
Programul strategic al ministerului se bazează pe acordul guvernamental executiv şi pe 
normele de îndrumare internaţionale, în special cele europene, fiind transpus într-un 
document strategic. Planificarea şi implementarea obiectivelor anuale are la bază 
‘managementul pe obiective’, care se leagă şi de instrumentele de resurse umane precum 
interviurile de evaluare şi sistemul de compensaţii. Pregătirile în vederea introducerii pilot a 
orientării pe rezultate prin implementarea mai întâi la nivelul BMF se află actualmente într-
un stadiu foarte avansat.  
 
Sistemul CPI afectează toate unităţile implicate în finanţele publice, cu deosebire:  
 
 

• DG Operaţiuni şi Servicii Aparat Central în ceea ce priveşte bugetul BMF;  
 

• DG Buget şi Finanţe Publice pentru bugetul federal;  
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• DG Politică Economică şi Pieţe Financiare pentru aspectele financiare ale acestor 

chestiuni; 
 

• DG Afaceri Vamale, Internaţionale şi Organizaţionale în cadrul Administraţiei 
Fiscale şi Vamale pentru fiscalitate şi vamă, la nivelul unităţilor fiscale şi vamale;  

 
• DG Tehnologia Informaţiei şi Relaţii Publice ca serviciu IT al bugetului federal şi al 

bugetului BMF, dar şi organism de specialitate pentru activităţi de contabilitate, 
procesarea plăţilor şi contabilitate de performanţa costurilor, precum şi Agenţia de 
contabilitate; 

 
• DG Politici şi Legislaţie Fiscală pentru estimări fiscale şi evaluarea costurilor 

ulterioare implementării reglementărilor.  
 
Principiul răspunderii/responsabilităţii manageriale este cu precădere ancorat în principiul 
legalităţii, în structura ierarhică, monocratică a administraţiei publice şi în instrumentele de 
control şi coordonare descrise la Secţiunea 1. Completarea vine de la instrumentele 
administraţiei interne precum ‘managementul pe obiective’, măsurile de resurse umane pentru 
conduita orientată pe rezultate (de ex, interviurile de evaluare, sistemele de compensaţii) şi de 
la auditul intern. Aspectele legate de orientarea pe performanţă va fi chiar mai bine pusă în 
evidenţă prin reforma bugetară în anul 2013.  
 
Sistemul de control intern (în sensul celor cinci componente menţionate) este în primul rând 
stabilit la nivelul direcţiilor generale şi apoi adaptat la necesităţile domeniilor operaţionale 
specifice. Subiectele organizaţionale inter-relaţionate sunt abordate în comun de direcţiile 
generale responsabile.  
 
 

• De exemplu, există o relaţie strânsă în zona operaţiunilor financiare cu instituţii 
precum Banca Naţională, Kontrollbank, Autoritatea pentru Pieţele Financiare şi 
Agenţia Federală de Finanţare din Austria.  

 
• De asemenea, există evaluatori specializaţi pentru colectarea de impozite şi taxe 

vamale, care au sarcina de a verifica eficienţa, calitatea şi eficacitatea activităţilor de 
ordin administrativ.  

 
Se află actualmente în curs de înfiinţare un serviciu care se ocupă de implementarea 
operaţiunilor de administrare a riscurilor la nivelul întregului Minister al Finanţelor.  
 
În concordanţă cu structura monocratică a administraţiei publice, managerii aflaţi în poziţii 
inferioare răspund directorilor generali ai căror subordonaţi sunt. Aceşti directori generali şi 
secretarul general răspund, la rândul lor, în faţa ministrului.  Ministrul dă socoteală 
Parlamentului.  
 
În sectorul financiar, puterea de decizie poate fi delegată pe baza regulilor de autorizare 
acordând o atenţie strictă separării funcţiilor incompatibile în cadrul unui sistem de control 
intern. Puterea de decizie în zona managementului (cu precădere management, organizare, 
resurse umane şi infrastructură) este determinată pe baza atribuţiilor oficialilor. Delegarea 
responsabilităţilor şi a puterilor, totuşi, nu este totdeauna nerestricţionată. Responsabilitatea şi 
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obligaţia de bază legată de supraveghere rămâne totuşi un apanaj al următorului nivel de 
autoritate.  
 
Politicile sunt înrudite ierarhic. Politicile de vârf ale ministerului sunt generate la nivel de 
director-general şi fixate la nivel politic. Strategiile la nivele inferioare sunt generate de către 
managerii responsabili şi fixate la nivelul directorului general responsabil, etc. În fine, toţi 
membrii personalului sunt implicaţi în implementarea politicilor. Pentru fiecare loc de muncă 
sunt stabilite ţinte anuale iar măsura în care acestea sunt atinse este evaluată în anul următor.  
 
Acţiunile precum elaborarea bugetului, a deciziilor financiare ale oficialilor autorizaţi, 
procesele de control ulterior, procedurile de achiziţie şi contractarea, consultanţa de 
management, contabilitate şi elaborarea procedurilor financiare şi a instrucţiunilor reprezintă 
responsabilitatea primară a diviziei “control şi buget departamental”. Divizia “achiziţii şi 
infrastructură” are de asemenea responsabilitatea de derulare a achiziţiilor publice şi a 
contractării. Controlul ulterior se realizează în principal de către agenţia de contabilitate. În 
privinţa atribuţiilor care depăşesc buget departamental, ţinând de bugetul federal, acestea vor 
fi implementate prin secţiunea corespunzătoare.  
 
În prezent, planificarea bugetară pentru bugetele ministerelor de linie este (încă) un demers 
care are la bază contribuţia. Determinarea obiectivelor la nivel de minister este un proces care 
a fost dezbătut mai sus.  
 
Discuţia următoare se aplică bugetului federal.  
 
Ministrul finanţelor urmează instrucţiunile bugetare care ţin de asigurarea unui buget 
echilibrat pe parcursul întregului ciclu economic. Tot ministrul finanţelor are responsabilitatea 
afacerilor bugetare ale UE dar şi pe aceea a relaţiilor financiare cu alte state şi municipalităţi 
(egalizare, pactul de stabilitate). De la ministrul finanţelor emană de asemenea şi următoarele 
proiecte în fază de proiect:  
 

• Legea Cadru a Bugetului Federal (BFRG); 
• Legea Federală a Finanţelor (BFG); 
• Prognoza bugetară federală; 
• Raportul strategic;  
• raportul bugetar şi instrucţiunile şi documentele de lucru, împreună cu alte 

instituţii bugetare.  
 
Mai mult, ministrul finanţelor administrează bugetul federal adică: 

• are dreptul de a înfiinţa fonduri de rezervă bugetară; 
• administrează angajamentele de cheltuieli, cu aprobarea din partea guvernului 

federal;  
• aprobă cheltuielile care depăşesc bugetul (“depăşirile de cheltuieli”); 
• au obligaţia de a participa la planurile federale de implementare a 

reglementărilor de importanţă majoră (legi, ordonanţe şi plăţi) şi de a le aproba.  
 
Activele Federale 
Ministrul finanţelor face alocarea activelor federale (de ex. transferuri, plăţi) şi are dreptul de 
a realiza decontarea datoriilor financiare şi a obligaţiilor federale).  
 
Controlul dobânzilor, bugetului, resurselor financiare şi resurselor umane  
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Aprobarea directivelor şi ordonanţelor.  
 
Rolul sistemului de control intern: 
 

• sprijinirea respectării reglementărilor aplicabile şi a orientărilor strategice;  
 

• sporirea eficienţei activităţilor administrative;  
 

• acoperirea cerinţelor legate de cheltuielile publice;  
 

• administrarea eficientă a fondurilor publice;  
 

• garantarea legalităţii şi fiabilităţii activităţilor de administrare; şi  
 

• protejarea informaţiilor supuse cerinţelor legale ale confidenţialităţii.  
 
Sunt, prin urmare, acoperite şi toate deciziile de ordin financiar.  
 
Situaţia Federală a Conturilor este stabilită pe baza declaraţiilor anuale din partea ministerelor 
şi a inspecţiilor efectuate în acest sens de Curtea Auditorilor şi transmise Consiliului Naţional 
după prezentarea opiniei ministrului finanţelor.  
Situaţia Federală a Conturilor include: 
 

• indicaţia economică globală a bugetului federal;  
 

• o analiză comparativă a prognozei bugetare, în care cheltuielile şi veniturile efective  
sunt comparate cu prognozele iniţiale ale bugetului federal; 

 
• raportul anual ca o declaraţie a bilanţului activelor;  

 
• contul anual de profit şi pierdere cu menţionarea cheltuielilor şi a veniturilor;  

 
• un raport privind datoria şi obligaţiile federale;  

 
• închiderea anuală a conturilor entităţilor juridice aflate în administrarea federaţiei.  

 
Există o regulă care se aplică bugetului ministerului de linie conform căreia ministrul 
finanţelor are rolul de a crea situaţia anuală a conturilor. Aceasta este auditată de Curtea 
Auditorilor şi adoptată în Situaţia Federală a Conturilor.  
 

3.2.  Audit intern  
 
Încă de la început, trebuie spus faptul că definiţia IIA în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Practică Profesională şi Audit Intern 2011 nu includ prevederi de audit intern 
ca parte a controlului intern. Cu toate acestea, conţinutul acestui mesaj poate fi aprobat. 
Auditul intern nu a fost elaborat ca parte a CPI.  
 
Capacitatea unui ministru de a avea un audit intern în ministerul respectiv este prevăzută în 
Legea Federală a Ministerelor. Ministrul finanţelor a emis două ordonanţe pentru ministerul 
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său. Ordonanţa prin organizarea controlului reglementează poziţia auditului intern faţă de 
sistemul de control intern. Carta auditului reglementează activităţile de audit intern pe baza 
standardelor IIA. În ambele cazuri, toţi angajaţii ministerului se supun acestor reglementări.  
 
Libertatea raportării auditului este asigurată în măsură completă. Rapoartele de audit sunt 
prezentate direct, fără vreun stadiu intermediar, ministrului şi/sau cabinetului acestuia. În 
raportul anual, directorul direcţiei de audit intern evaluează independenţa organizaţională pe 
baza standardului IIA – 1100 şi INTOSAI – GOV 9140. 
 
Carta auditului, denumită ca atare (“Revisionsordnung”), a fost propusă de către directorul 
direcţiei de audit fiind mai apoi aprobată de ministru. Aceasta respectă pe deplin standardele 
IIA. 
 
Activităţile situate în afara sferei de cuprindere a auditului nu sunt realizate ca parte a 
auditului intern. Consultanţa ocazională (în afara auditului) se desfăşoară în cadrul 
standardelor IIA.  
 
Prin intermediul sistemului de educaţie a managementului public general destinat 
absolvenţilor de învăţământ superior precum şi prin componenta suplimentară destinată 
auditorilor interni este asigurată instruirea profesională permanentă. De exemplu, unii auditori 
pot obţine diploma de master în auditul public în cadrul Universităţii de Economie şi Afaceri 
din Viena, alţii sunt “manageri certificaţi de risc corporativ” sau au un curs de management 
intern de proiect la o universitate de ştiinţe aplicate etc.  
 
O dată la patru ani, însuşi auditul intern este supus unei evaluări calitative externe.  
 
Rapoartele de audit sunt prezentate ministrului, secretarului general, şefului unei anumite 
secţiuni, managerilor la nivelul ministerului şi şefului serviciului auditat.   
 
Inspecţiile auditului intern merg dincolo de auditurile financiare şi de conformitate. Acestea 
includ auditurile operaţionale şi, mai ales, auditurile de management. Auditul infracţiunilor 
este realizat de un serviciu de audit specializat (Biroul Afacerilor Interne).  
 
În plus faţă de auditurile solicitate de Ministrul Finanţelor, se efectuează audituri conexe de 
certificare în zona finanţării cheltuielilor, împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Europene şi 
au Direcţiei Generale a Bugetului.  
 
Atât reprezentanţii funcţiei auditate cât şi cei ai unităţilor organizaţionale superioare care au 
responsabilitatea de a soluţiona problemele identificate sau chestiunile potenţiale sunt invitaţi 
la discuţiile de final ale auditului. Funcţia direct responsabilă îşi asumă furnizarea măsurilor 
concrete  de implementare într-o perioadă stabilită care nu poate depăşi 12 luni. În termenul 
astfel stabilit, funcţiei respective i se solicită prezentarea unui raport de audit intern. 
Implementarea/neimplementarea măsurilor aprobate se monitorizează şi se raportează 
trimestrial ministrului şi secretarului general. În cazul în care sunt depistate cazuri de fraudă 
şi/sau nereguli în cursul unei misiuni de audit, este sesizat Biroul Afacerilor Interne din cadrul 
Ministerului Finanţelor. Acesta demarează o investigaţie independentă. Cele două investigaţii 
se desfă�oară în paralel şi sunt într-o relaţie de coordonare.  
 
Există o separare clară între inspecţia financiară şi auditul intern. În sensul unui concept unic 
de audit, auditul intern este în mod clar la un superior inspecţiei financiare interne.  
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Pe de o parte, auditul intern ia în calcul rezultatele inspecţiei financiare atunci când elaborează 
planul anual de audit şi desfăşoară misiunile individuale de audit. Pe de altă parte, auditul 
intern verifică eficienţa şi eficacitatea unei inspecţii financiare (dacă este realizată de 
organismele din cadrul Ministerului Finanţelor). 
 

3.3.  Relaţia dintre auditul intern şi auditul extern  
 
Planul anual de audit al departamentului de audit intern este în mod neoficial coordonat de 
către Curtea Auditorilor, căreia i se prezintă raportul anual. Atunci când Curtea Auditorilor 
inspectează o chestiune deja verificată într-o misiune de audit intern, se prezintă rapoartele de 
audit. În astfel de cazuri, Curtea Auditorilor are o discuţie iniţială cu auditorii interni.  
 

3.4.  Consiliile de audit şi/sau comitetele de audit  
 
Nu se înfiinţează nici consilii şi nici comitete de audit. 
Următoarele măsuri pot fi considerate ca fiind axate pe această direcţie concretă:  
 

• Verificarea încrucişată obişnuită a Curţii Auditorilor cu privire la misiunile de audit 
intern ale federaţiei şi entităţilor juridice separate;  

 
• Activităţile de coordonare (restricţionate) ale Oficiului Cancelarului Federal pentru 

auditurile interne ale federaţiei;  
 

• Evaluări de calitate externe periodice (doar la nivelul Ministerului Finanţelor). 
 

3.5.  Coordonarea controlului public intern 
 
Nu există o coordonare centralizată sau o funcţie de armonizare în cadrul Ministerului 
Finanţelor sau în cadrul Federaţiei. Atribuţiile de control se realizează în cadrul unui concept 
de control naţional comprehensiv care este definit în mod clar. Auditul intern evaluează în 
mod periodic funcţionalitatea sistemelor de control intern. Un control federal general are la 
bază Curtea Auditorilor în sfera raportului anual şi al activităţilor de verificare încrucişată.  
 
Fondurile UE se supun regulilor următoare.  
 
Pentru implementarea programelor europene în domeniul agriculturii şi de politici structurale 
se aplică reglementări specifice (“reglementări sectoriale”), pe lângă reglementările financiare 
ale Uniunii Europene. Aceste reglementări includ şi implicarea şi responsabilitatea Statelor 
Membre; în conformitate, Statele Membre au obligaţia de a introduce anumite funcţii de 
implementare şi control. În Austria, cadrul legislativ naţional necesar include prevederi 
conform cărora cheltuielile UE, prin intermediul bugetului public, în special bugetul federal, 
sunt axate pe un proces definit. Legea bugetului naţional se aplică şi în domeniul bugetării 
Uniunii Europene. Mai mult, este nevoie ca prevederile conţinute în reglementările sectoriale 
ale Uniunii Europene să fie neapărat aplicate în practică;  în cazul în care se dovedeşte 
necesar, acest lucru se bazează pe aprobarea unor reglementări specifice la nivel naţional. În 
privinţa funcţiei de participare, Austria este supusă controlului Comisiei Europene; Comisia 
Europeană are dreptul de a inspecta modul în care sunt utilizate fondurile UE de către 
autorităţi şi beneficiari.  
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 Politica agricolă  
 
Implementarea la nivel naţional a politicii agricole comune se bazează pe Agrarmarkt – 
Agenţia de Plăţi din Austria, cu excepţia restituirilor pentru exporturi care se procesează prin 
intermediul autorităţii vamale Salzburg/Erstattungen. Finanţarea dezvoltării rurale se 
realizează de către federaţie (Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului şi 
Administrării Apelor) prin intermediul Agenţiei de plăţi Agrarmarkt şi cu implicarea 
Camerelor de stat în agricultură şi a guvernatorilor de stat, în funcţie de procese. Federaţia 
este responsabilă cu funcţiile de autorizare, control şi plată (Ministerul Federal al Agriculturii, 
Pădurilor, Mediului şi Administrării Apelor sau Ministerul Federal al Finanţelor.  
 
 Coeziune pentru creştere şi ocupare  

 
Implementarea programelor structurale la nivel naţional se bazează pe diferite funcţii ale 
statelor şi federaţiilor, în funcţie de competenţele concrete. Cadrul legal are la bază convenţia 
dintre federaţie şi state în privinţa sistemului de administrare şi control  din Austria pentru 
fondurile structurale ale Uniunii Europene. În mod corespunzător, programele cu ţinte 
regionale, co-finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) sunt 
coordonate la nivel de state. Cu toate acestea, gestionarea programelor co-finanţate din Fondul 
Social European (FSE) se întinde pe teritoriul mai multor state şi este responsabilitatea 
federaţiei (Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului). 
Burgenland este o excepţie, programul propriu al acestui stat fiind co-finanţat din Fondul 
Social European (FSE).  
 
Autorizarea, controlul şi plata se realizează de către federaţie atât pentru FEDR cât şi pentru 
FSE (în cazul FEDR, Biroul Cancelarului Federal şi agenţia de plăţi pentru fondul ERP; în 
cazul FSE, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului). 
 
Competenţa de bază pentru activităţile menţionate în Articolele 310 – 325 din Tratatul de 
funcţionare a Uniunii Europene aparţine Ministerului Federal al Finanţelor.  
 

4. Inspecţia financiară 
 
Organismele care realizează inspecţie financiară sunt după cum urmează.  
 

• Curtea Auditorilor. 
• Agenţia Federală a Contabilităţii.  
• Serviciile de audit intern din cadrul ministerelor.  
• În plus, în cadrul Ministerului Federal al Finanţelor există Biroul Afacerilor Interne 

care are responsabilitatea inspecţiilor în cazul depistării unor infracţiuni.  
• Autorizarea funcţiilor pentru Fondurile Europene.  
• Funcţii de inspecţie pentru Fondurile Europene.  
• Organismele inspecţiei de stat.  
• Pe lângă organismele deja menţionate, există şi următoarele institu�ii de urmărire 

penală:  
• Biroul Federal Anti-corup�ie (din 2010); 
• Serviciile publice de urmărire penală; 
• Serviciul Public Central de Combatere a Corupţiei  (din 2009); 
• Tribunalele. 
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Nu a fost înfiinţată o instituţie centrală care să aibă responsabilităţi legate de organismele de 
inspecţie financiară şi instituţiile de urmărire penală şi nici nu se are în vedere înfiinţarea unei 
astfel de instituţii. Organismele de inspecţie apropiate domeniului inspecţiei, atât tehnic cât şi 
organiza�ionale, sunt considerate ca fiind mult mai eficiente. Informaţiile privind rezultatele 
semnificative ale inspecţiilor legate atât de cheltuielile bugetului naţional cât şi cele ale 
bugetului european sunt prezentate Ministerului Federal al Finanţelor.  
 
Inspecţia poate fi iniţiată de următoarele organisme în modul descris mai jos pentru fiecare 
caz în parte.  
 
 
Curtea Auditorilor  

 
Parlament, Minister, Curtea Auditorilor  

 
Agenţia de contabilitate   

 
Inspecţii operaţionale: pe fiecare instituţie 
Inspecţii ulterioare: pe fiecare instituţie  

 
Audit intern la ministere  

 
Un anumit minister 

 
Auditul infracţiunilor 

 
Un anumit minister, pe fiecare instituţie 

 
Funcţii de autorizare pentru Fondurile 
Uniunii Europene   

 
Pe fiecare instituţie 

 
Funcţii de inspecţie pentru Fondurile 
Uniunii Europene   

 
Pe fiecare instituţie 

 
Organismele inspecţiei de stat   

 
Ca şi în cazul federaţiei  

 
Serviciul Federal pentru Prevenirea şi 
Combaterea Corupţiei   

 
Pe fiecare instituţie 

 
Servicii publice de urmărire penală  

 
Pe fiecare instituţie 

 
Serviciul Public Central de Urmărire pentru 
Lupta împotriva Corupţiei   

 
Pe fiecare instituţie 

 
(Tribunale)  

 
(Principiul acuzării) 

 
Aceste organisme pot desfăşura inspecţii ex ante şi ex post cu excepţia inspecţiilor agenţiei de 
plăţi şi a celor în cazuri infracţionale.   
 

5. Reforme în derulare şi/sau reforme viitoare 
 
Prima etapă (2009) şi a doua etapă (2013) a reformei bugetare au fost deja descrise în 
Secţiunea 1. Dezvoltarea continuă a sistemelor de control se va axa pe contextul acestei 
reforme.  
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BELGIA  

 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI)1 
Când noul guvern a venit la putere după alegerile din anul 1999, una din principalele lui 
priorităţi a fost modernizarea guvernului federal. Curând, acest demers a luat denumirea de 
‘Reforma Copernic’. Filozofia de la baza acestei reforme este aceea că nu cetăţenii sunt aceia 
care trebuie să servească administraţia, ci mai degrabă invers: administraţia este cea care 
trebuie să deservească cetăţeanul. În realitate, reforma se reduce la introducerea şi aplicarea 
principiilor guvernanţei corporative în sectorul public, cu scopul de a îmbunătăţi performanţa 
în sectorul public. Reforma a avut patru piloni de bază: o nouă structură organizaţională; o 
nouă politică de resurse umane (RU); metode de lucru noi; şi un nou sistem de control. 
 
În ceea ce priveşte structura organizaţională, au fost înlocuite fostele ministere cu servicii 
guvernamentale orizontale şi verticale. În plus, au fost create mai multe servicii programatice 
în cadrul sectorului public. Noua politică RU policy a presupus încercarea de a crea condiţii 
de muncă atrăgătoare şi asigurarea alinierii salariilor cu nivelurile pieţei şi rezolvarea 
planurilor de dezvoltare personală. Procesele organizaţionale au fost reproiectate în proiecte 
de reproiectare a proceselor de activitate (proiecte “business project reengineering” - BPR), 
axate pe simplificarea şi îmbunătăţirea serviciilor.  
 
În sfârşit, intenţia era de a avea o răspundere sporită care să reprezinte elementul cheie al unei 
noi culturi de management. Accentul s-ar muta astfel de la controlul ex ante la controlul ex 
post. Ca parte a acestui proces, managerii au obligaţia de a-şi îmbunătăţi propriile sisteme de 
control intern.  
 
În vederea introducerii bunei guvernanţe, în anul 2002 a fost creat cadrul legal atât pentru 
introducerea unui sistem de control intern cât şi prelungirea activităţilor de audit intern. Au 
fost de asemenea organizate comitete de audit atât pentru serviciile federale în totalitate cât şi 
pentru serviciile programatice ale sectorului public. Totuşi, implementarea acestor 
reglementări nu a demarat cu adevărat datorită angajamentului insuficient, atât la nivel politic 
cât şi la cel al administraţiei publice.  
 
O nouă încercare a urmat în 2007. Trei noi decrete regale au fost elaborate pentru a înlocui 
cadrul legal existent. Pe lângă introducerea unui sistem de control intern şi organizarea 
activităţilor de audit intern, a fost emis un decret separat pentru înfiinţarea unui Comitetul 
unic de audit al Guvernului Federal (Auditcomité voor de Federale Overheid — ACFO). 
 
Cu toate acestea, modificarea legislaţiei nu a dus la sporirea entuziasmului şi în practică, aşa 
cum a remarcat şi Curtea Auditorilor. În schimb, placa turnantă a fost numirea unui Comisar 
Guvernamental pentru implementarea auditului intern în guvernul federal la jumătatea anului 
2009. Sarcina acestuia a constat în următoarele atribuţii: elaborarea unei propuneri privind 
introducerea auditurilor interne; pregătirea şi demararea acestei introduceri sub supravegherea 
comitetului de audit care urma să fie înfiinţat; punerea la punct a unui calendar în acest sens; 
şi în sfârşit supravegherea tranziţiei de la controlul ex ante la cel ex post  prin consultare cu 
Inspectoratul Financiar. Comisarul Guvernamental a demisionat în iulie 2010 în urma 
alegerilor anticipate din luna precedentă. Atribuţiile sale au fost preluate temporar de către un 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Federal al Finanțelor, 14 martie 2011.  
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Ministru de Buget demisionar, până la abolirea totală a comisiei guvernamentale la finele 
anului 2010.  

Chiar şi aşa, datorită acestui Comisar Guvernamental a fost instalat Comitetul de audit al 
Guvernului Federal în luna aprilie 2010. Prezenţa unui organism independent de această 
natură a condus la o mai mare conştientizare a managementului în privinţa controlului 
organizaţional. O consecinţă a înfiinţării comitetului a fost aceea că toţi managerii aveau 
obligaţia transmiterii unui raport în termen de şase luni de la numirea membrilor săi. Raportul 
conţinea detalii privind structurile existente şi mecanismele de evaluare ale controlului intern 
din organizaţia managerului respectiv, precum şi un plan de organizare a activităţilor de audit 
intern. O altă consecinţă a fost că din acel moment toţi managerii aveau obligaţia de a 
transmite ACFO un raport anual privind performanţa propriului sistem de control intern şi 
îmbunătăţirile avute în vedere. 

2. Mediul controlului public intern 
2.1. Codul etic şi de conduită  

 
Serviciul federal public Budget en Beheerscontrole (FOD B&B, control bugetar si de 
management) include Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (agenţia pentru etică şi 
docuri de conduită în cadrul administraţiei publice). Agenţia are responsabilitatea de a elabora 
politica federală preventivă privind integritatea. Ca parte a acestei responsabilităţi, agenţia 
elaborează recomandările de politici destinate ministrului responsabil/guvernului şi acordarea 
unui serviciu suport altor instituţii guvernamentale.  
 

2.2.  Managementul resurselor umane  
 
Guvernul federal dispune de o bază de date, aşa numita “hartă federală” care pune la 
dispoziţia personalului, direcţiilor de resurse umane şi cetăţenilor o prezentare de ansamblu a 
tuturor posturilor şi claselor de posturi din cadrul serviciilor publice ale administraţiei 
federale. Acest lucru este o asigurare că toţi membrii personalului dispun de înţelegerea 
propriului post, clarificând în acelaşi timp oportunităţile de carieră specifice. Fişele posturilor 
oferă o imagine a diferitelor responsabilităţi şi aşteptări privind performanţele şi aptitudinile.  
 

2.3. Frauda fiscală  
 
Timp de mai mulţi ani, guvernul a avut un secretar de stat pentru coordonarea prevenirii 
fraudei ca parte a activităţii de combatere a fraudei fiscale. Acest secretar de stat are două 
sarcini — prima, aceea de a îmbunătăţi cooperarea tuturor serviciilor implicate în aceste 
acţiuni (organizaţii administrative, organisme de monitorizare, poliţia şi serviciile judiciare) în 
efortul de combatere a fraudei fiscale şi sociale în zona prevenirii, detec�iei, controlului 
urmăriri penale şi condamnării, iar a doua este aceea de a asigura aplicarea uniforma a 
legislaţiei fiscale şi sociale.  
 

2.4.  Contabilitatea sectorului public 
 
Legea din 22 mai 2003 a reformat contabilitatea guvernamentală, prin introducerea conturilor 
generale alături de cele bugetare. Conturile generale au la bază principiile contabilităţii în 
partidă dublă. Tot această lege a permis şi tranziţia de la conturile bugetare numerar la 
conturile bugetare bazate pe tranzacţii. Acest lucru înseamnă că veniturile şi cheltuielile sunt 
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înregistrate în conturi atunci când se stabileşte dreptul respectiv si nu la efectuarea plăţii. Cu 
toate acestea, implementarea acestei legi a început abia în 2009.  
 
În prezent, prevederile acestei legi sunt aplicate treptat, demersul făcând parte din prelungirea 
proiectului Fedcom (vezi mai jos). Intenţia este aceea ca toate serviciile publice federale şi 
instituţiile guvernului federale să aplice legea în totalitate începând cu anul financiar 2012.  
 

2.5.  Noul sistem informatic pentru managementul conturilor (Proiectul 
Fedcom) 

 
Proiectul Fedcom este un proiect federal de modernizare a contabilităţii federale. Atunci când 
acest proiect va fi finalizat, statul federal va dispune de trei tipuri de conturi. În primul rând, 
vor exista conturi bugetare care vor permite monitorizarea execuţiei bugetului de stat. În al 
doilea rând, vor exista o serie de conturi generale, comparabile într-o oarecare măsură celor 
din sectorul privat, pentru a permite monitorizarea modificărilor din portofoliu (bilanţ) şi a 
rezultatelor federale (contul de venituri şi cheltuieli). În fine, vor exista conturi analitice care 
vor permite analiza cheltuielilor pe centre de costuri. Înregistrarea în conturi se va face pe 
baza tranzacţiilor, în conformitate cu regulile ESA 95. Implementarea proiectului Fedcom în 
serviciile publice federale şi programatice are loc în etape, în perioada 2009–11 (aşa-numitele 
‘rollouts’). 
 
Un avantaj al proiectului Fedcom este acela că oferă o oportunitate de a construi mecanismele 
de control intern şi separarea sarcinilor. O consecinţă este că verificările ex-ante efectuate de 
Curtea Auditorilor nu vor mai avea loc (se elimină aprobarea prealabilă a Curţii Auditorilor) 
urmând în schimb să fie derulate audituri ex post (analize de legalitate, periodicitate, eficienţă 
şi fiabilitate a sistemelor de control intern din cadrul instituţiilor).  
 

3. Conceptul de control public intern 
3.1.  Răspundere/responsabilitate managerială  

 
De la instalarea ACFO în aprilie 2010, a crescut conştientizarea instituţiilor guvernului federal 
cu privire la controlul intern şi auditul intern. Chiar şi aşa, există încă o mare suspiciune în 
rândul managementului în ceea ce priveşte aceste principii de guvernanţă în sectorul public, 
fiind nevoie încă de eforturi pentru a trezi managerilor şi personalului operaţional. 
 
De exemplu, instalarea ACFO a însemnat intrarea în vigoare a Articolului 20 din Decretul 
Regal din 17 august 2007 privind înfiinţarea ACFO. Conform acestui articol, fiecare manager 
are obligaţia de a transmite un raport către ACFO în termen de şase luni de la numirea 
membrilor ACFO, iar acest raport va trata atât structurile existente cât şi evaluarea 
mecanismelor de control intern din organizaţia managerului respectiv şi un plan de organizare 
a activităţilor de audit intern.  
 
Pe lângă toate acestea, există şi Decretul Regal din 17 august 2007, care reglementează 
sistemul de control intern în unele servicii ale executivului federal, în încercarea de sporire a 
responsabilităţii în rândul managementului şi stabilire a condiţiilor pentru un management mai 
bun al riscurilor.  
 
Sfera de cuprindere a celor două decrete mai sus menţionate se limitează, totuşi, la 22 de 
instituţii; prin urmare ele nu acoperă sectorul federal executiv în totalitatea sa. Reglementările 
se aplică tuturor serviciilor publice programatice şi federale precum şi tuturor serviciilor care 
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depinde de acestea (16), Ministerului Apărării şi cinci instituţii de utilitate publică din 
“Categoria A”.  
 
Decretul Regal din 17 august 2007 privind sistemele de control intern prevede în mod explicit 
cadrul de referinţă care este COSO/INTOSAI. Decretul prevede de asemenea că toţi membrii 
personalului ar trebui să contribuie la buna funcţionare a sistemului de control intern în 
maniera corespunzătoare postului pe care îl ocupă.  
 
În ceea ce priveşte stabilirea unui nivel de risc acceptabil, se face deosebirea între nivelul 
strategiilor politice şi nivelul strategiilor/politicilor în sectorul administraţiei publice. Nivelul 
de risc acceptabil pentru riscurile asociate obiectivelor la nivelul strategiilor politice este 
determinat de ministru prin consultări cu managerul. Managerul stabileşte nivelul acceptabil 
de risc în ceea ce priveşte riscurile legate de strategiile/politicile în rândul funcţionarilor 
publici şi informează apoi ministrul în această privinţă.  
 
Managerii au obligaţia de a transmite către ACFO în data de 15 februarie a fiecărui an un 
raport care tratează performanţa propriilor sisteme de control intern. Ar trebui de asemenea ca 
raportul să includă şi o menţiune în privinţa îmbunătăţirilor care se doresc implementate în 
anul care urmează. Conform reglementărilor, trebuie abordate cel puţin următoarele subiecte: 
sarcinile, obiectivele şi resursele serviciului sectorului public; confirmarea de către manager a 
responsabilităţilor legate de buna funcţionare a sistemului de control intern; aplicarea 
obiectivelor generale pentru controlul intern al serviciului; o descriere şi evaluare a sistemului 
de control intern în conformitate cu standardele COSO/INTOSAI; comentarii ale persoanelor 
responsabile cu implementarea activităţilor de audit intern şi ale organismelor de control 
extern, precum şi răspunsul la aceste comentarii; şi, în fine, o descriere a structurilor şi 
procedurilor de monitorizare şi evaluare a sistemului de control intern  utilizate de manager 
pentru a se informa cu privire la calitatea propriilor sisteme de control intern.  
 

3.2.  Audit intern  
 
Existenţa activităţilor de audit intern este permisă de cadrul legal reprezentat de Decretul 
Regal din 17 august 2007 privind activităţile de audit intern în cadrul anumitor servicii ale 
sectorului federal executiv. Şi aici funcţionează tot doar cele 22 instituţii menţionate anterior.  
 
Reglementările permit derularea activităţilor de audit intern în trei moduri diferite. Există 
opţiunea unui serviciu de audit permanent şi dedicat în cadrul instituţiei, a unui serviciu 
permanent de audit împărţit de mai multe instituţii şi a unui serviciu extern. Această ultimă 
opţiune presupune derularea activităţilor de audit intern fie de o firmă privată fie de un 
serviciu de audit existent, care poate fi împărţit sau nu cu alte instituţii. Ministrul este chemat 
să aleagă dintre aceste opţiuni în termen de trei luni de la primirea informaţiei de la ACFO.  
Cu toate acestea, informaţiile furnizate de comisia guvernamentală din acel moment arată că, 
la jumătatea anului 2010, 10 din cele 22 instituţii fie dispuneau de un “serviciu de audit 
intern”, fie aveau desemnată o parte responsabilă cu implementarea activităţilor de audit 
intern, fără nicio referire la calificarea necesară a auditorilor.  
 
Decretul regal prevede misiunea de bază pentru activitatea de audit intern. De exemplu, ar 
trebui ca activităţile de audit intern să se deruleze în baza unei abordări independente, 
obiective, sistematice şi metodologice. Ar trebui ca evaluarea sistemului de control intern să 
reprezinte fundamentul unui dialog între serviciul de audit intern şi management, având drept 
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rezultat o serie de recomandări menite să perfecţioneze sistemul de control intern. Persoanele 
responsabile au obligaţia prin lege de a avea toate aceste aspecte în vedere.  
 
Trebuie de asemenea ca activităţile de audit intern să fie conforme cu standardele IIA. Ar 
trebui ca ele să fie evaluate cel puţin o dată la cinci ani de către un evaluator competent 
independent sau o echipă de evaluatori alcătuita din persoane care nu sunt angajate ale 
instituţiei în cauză.  
 
Conform acestor reglementări, activităţile de audit intern sunt menite să acopere toate 
obiectivele sistemului de control intern. Trebuie ca serviciul de audit intern să elaboreze un 
program de activitate, pe baza analizei riscurilor, iar acest program necesită aprobarea ACFO. 
Doar ulterior managerul este informat cu privire la acest program.  
 
Auditorii au obligaţia de a nu prelua oficial nicio atribuţie care ţine de responsabilitatea 
managerului cu privire la sistemul de control intern.  
 
Atribuţiile auditorilor interni, drepturile şi obligaţiile acestora şi poziţia în cadrul serviciului 
vor fi incluse într-o cartă care se va elabora prin consultare cu managerul şi care are nevoie de 
aprobarea ACFO. Ar trebui ca această cartă să conţină prevederi cu privire la raportare şi să 
menţioneze regulile de soluţionare a disputelor şi confidenţialitatea. Carta va include de 
asemenea un angajament din partea managementului privind respectarea independenţei 
auditorilor interni şi lipsa unor măsuri de represalii împotriva persoanelor care cooperează în 
activităţile de audit intern derulate în cadrul serviciului.  
 
Fişa postului şi profilul de competenţă pentru persoana care conduce activităţile de audit 
intern vor fi transmise ACFO pentru recomandări înainte de înaintarea către ministru a 
propunerii managerului. Opinia ACFO are caracter obligatoriu. Persoana care conduce 
activităţile de audit intern nu poate deţine această poziţie în cadrul aceluiaşi serviciu pe o 
perioadă mai mare de 12 ani. Această persoană se va supune unei evaluări efectuate de un 
membru al ACFO, managerul şi ministrul de linie. În schimb, auditorii funcţionează pe 
perioade de şase ani şi pot fi re-desemnaţi pe funcţie.  
 

3.2.1. Relaţia dintre auditul intern şi auditul extern  
 
În prezent nu există protocoale sau acorduri oficiale între serviciile de audit intern şi Curtea 
Auditorilor.  
 
Aceste reglementări prevăd principiul auditului unic. În mod concret, decretul regal privind 
activităţile de audit intern specifică faptul că pentru procesele care conţin proceduri supuse 
auditului extern, serviciul de audit intern poate — cu condiţia unei recomandări favorabile din 
partea ACFO — elabora protocoale prin care să oficializeze condiţiile privind coordonarea 
sarcinilor şi schimbul de informaţii.  
 
Este posibil ca instalarea ACFO, să impulsioneze discuţiile purtate cu instituţia Curtea 
Auditorilor privind principiul auditului unic. Acesta este în definitiv un domeniu în care există 
lecţii de învăţat din experienţa regională. Acest lucru se întâmplă deoarece serviciul de audit 
intern al guvernului flamand a elaborat un memorandum de acorduri cu instituţia Curţii 
Auditorilor privind principiul unic de audit, cu scopul de a evita suprapunerea şi dublarea 
auditurilor şi anchetelor. Preşedintele de la momentul respectiv al Comitetului flamand de 
audit în funcţie atunci când a fost încheiat acest protocol este acum preşedintele ACFO. El 
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poate, prin urmare, să folosească această experienţă şi reţea pentru scopul acordurilor dintre 
serviciile de audit intern şi Curtea Auditorilor privind auditul unic la nivel federal.  
 

3.2.2. Consilii de audit sau comitetele de audit  
 
Decretul Regal din 17 august 2007 privind înfiinţarea Comitetului de audit al Guvernului 
Federal (ACFO) a creat condiţiile pentru crearea unui comitet unic de audit pentru toate cele 
22 instituţii menţionate anterior. Membrii acestuia au fost desemnaţi prin Decretul Regal din 
21 februarie 2010, după discutarea în consiliul de miniştri. ACFO a fost instalat în mod oficial 
în data de 2 aprilie 2010. 
 
Comitetul ACFO este alcătuit din şapte membri independenţi — din care patru vorbesc limba 
olandeză şi trei sunt vorbitori de limbă franceză. Împreună, trebuie ca aceştia să dispună de o 
experienţă suficientă în domeniile de activitate ale sectorului public, ciclul bugetar, TIC, 
managementul în sectorul public, drept public, control intern, management strategic şi 
managementul riscurilor. Membrii comitetului sunt numiţi pe o perioadă de şase ani şi pot fi 
numiţi din nou doar pentru un singur mandat suplimentar. Comitetul îşi alege preşedintele 
dintre membrii proprii.  
 
Pentru asigurarea independenţei comitetului, posturile libere, regulile şi condiţiile au fost 
publicate în luna noiembrie 2009 prin intermediul presei, Internetului şi Monitorul Oficial al 
Belgiei. Candidaţii nu puteau fi funcţionari publici în niciuna dintre instituţiile supuse 
comitetului de audit. În definitiv, aceşti funcţionari public sunt membri ai organizaţiilor care 
ar urma să fie auditate şi nu sunt prin urmare, prin definiţie, independenţi. 
 
La momentul respectiv, înfiinţarea ACFO a reprezentat o prioritate a Comisarului 
Guvernamental, fiind cheia expansiunii activităţii de audit intern. Comitetul este chemat să 
protejeze independenţa activităţilor de audit intern şi să asigure eficacitatea şi calitatea 
acestora: auditul nu este posibil decât dacă raportarea se face către un organism independent.  
 
Comitetul ACFO se întruneşte cel pu�in trimestrial. Este nevoie de prezenţa a cel puţin cinci 
membri pentru ca rezoluţiile emise să aibă valabilitate. Membrii au dreptul la un onorariu 
pentru participarea la şedinţe. Acest onorariu se reduce substanţial începând de la cea de a 
şaptesprezecea întrunire a comitetului. Directorul Inspectoratului Finanţelor (vezi mai jos) 
participă de drept la întruniri. Această persoană are un rol de consiliere şi nu are drept de vot. 
Membrii comitetului se supun standardelor profesionale internaţionale IIA.  
 
Comitetul ACFO răspunde în faţa Guvernului şi a membrilor săi. Comitetul elaborează în 
acest sens două rapoarte, în fiecare an la data de 31 iulie. Unul dintre aceste rapoarte se 
adresează mini�trilor de linie şi se referă la serviciul care este responsabilitatea ministrului 
respectiv, cel de al doilea raport fiind înaintat Consiliului de Miniştri. Rapoartele au menirea 
de a furniza guvernului şi miniştrilor o imagine de ansamblu a modului în care decurg 
lucrurile în privinţa sistemelor de control intern ale instituţiilor în cauză. Comitetul ACFO 
poate solicita toate informaţiile necesare pentru elaborarea acestor rapoarte de la managerii 
sau persoanele care conduc activitatea de audit intern.  
 
În plus, rolul comitetului ACFO este întărit şi de faptul că atribuţiile sale sunt prevăzute în 
legislaţie. De exemplu, ACFO are obligaţia de a informa guvernul cu privire la fiabilitatea 
sistemelor de control intern din cadrul diferitelor instituţii, în scopul de a susţine îndeplinirea 
strategiei guvernamentale. Comitetul ACFO are de asemenea obligaţia de a preveni guvernul 
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atunci când consideră că unele instituţii furnizează informaţii incorecte sau nefiabile care ar 
putea conduce la decizii guvernamentale bazate pe informaţii greşite.  
 
În plus, ACFO lucrează în prezent la stabilirea detaliilor privind publicarea cartei auditului şi 
a regulilor de procedură. Carta auditului va conţine următoarele elemente: lista membrilor cu 
menţionarea datei iniţiale şi finale a mandatului fiecăruia; numirea preşedintelui şi a persoanei 
responsabile cu activitatea de secretariat a comitetului ACFO; lista atribuţiilor comitetului; 
reglementările legate de obliga�iile de raportare; acceptarea principiului confidenţialităţii în 
comunicarea dintre persoanele care conduc activitatea de audit intern şi comitetul ACFO. 
 
3.3.3. Coordonarea controlului public intern  
 
Articolul 6 din Decretul Regal din 17 august 2007 privind sistemele de control intern prevede 
faptul că FOD B&B va asigura sprijinul metodologic în vederea extinderii controlului intern 
în cadrul serviciilor respective. FOD B&B poate crea reţele tematice interdepartamentale din 
propria sa iniţiativă şi va asigura coordonarea acestor reţele. Poate de asemenea asigura 
consultanţă la cerere pentru serviciile respective.  
 
În mod concret, departamentul de suport management din cadrul FOD B&B are această 
atribuţie. Acest departament consta practic din doar 2,8 personal echivalent unei norme întregi 
la începutul anului 2011, însă se fac eforturi pentru a majora această cifră la şase sau şapte în 
cursul anului. Cu toate acestea, FOD B&B observă faptul că este foarte dificilă găsirea unor 
persoane care să dispună exact de profilul cerut. O explicaţie posibilă ar putea fi salariile mai 
mari din sectorul privat.  
 
Departamentul Suport Management facilitează în prezent “reţeaua de control intern”, un 
organism neoficial. Această ini�iativă a aparţinut  Comisarului Guvernamental din acea 
perioadă, în primăvara anului 2010, însă s-a aflat pe mâinile bune ale echipei Suport 
Management de la începutul acestui an. Frecvenţa întrunirilor este destul de mare, media fiind 
de o întrunire la 1-2 luni. Acest lucru înseamnă că trebuie acordată o atenţie specială pentru a 
nu produce o supraîncărcare a informaţiilor cu atât mai mult cu cât implementarea unui sistem 
de control intern eficient şi satisfăcător în cadrul guvernului federal se află încă în perioada de 
început. 
 
Din această cauză i s-a cerut fiecăruia dintre membrii reţelei să facă o prezentare generală a 
celor mai importante cinci probleme cu care s-au confruntat în întrunirea din luna ianuarie 
2011. Îngrijorările cel mai frecvent amintite au fost: diseminarea bunelor practici; 
implementarea practică a controlului intern; captarea interesului managementului şi 
eliminarea rezistenţelor; nevoia unei matrice de maturitate; şi procedurile privind rapoartele 
anuale legate de funcţionarea sistemului de control intern, aşa-numitele rapoarte ale 
Articolului 7. Ordinea de zi a întrunirilor următoare va fi stabilită pe baza acestor probleme 
care au fost enumerate. Vor fi organizate şi întruniri periodice la care va fi invitat să participe 
preşedintele ACFO, dând astfel posibilitatea membrilor de a adresa întrebări concrete. Acest 
lucru va ajuta la realizarea conexiunii între ACFO şi membrii implicaţi în controlul intern, 
lucru care în schimb le va permite acestora o mai bună înţelegere a priorităţilor pe care ACFO 
le doreşte stabilite.  
 
Departamentul Suport Management se axează în mod specific pe controlul intern. În ciuda 
acestei competenţe limitate, acest departament efectuează misiuni de consultanţă la nivelul 
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întregului guvern federal. Acordă instruire funcţionarilor publici sub forma unui “curs de 
control intern” şi face prezentări la cerere pe tema valorii adăugate a controlului intern.  
 
A existat o întrunire pe tema auditului intern în 2010. Iniţiativa a fost amânată pentru a nu se 
suprapune cu memorandum-ul ACFO aflat la vremea aceea în curs de elaborare. Era clar că 
existenţa a două circuite paralele ar fi dezastruoasă pentru dezvoltarea auditului intern în 
cadrul guvernului federal.  
 
S-a luat decizia, în urma discuţiilor purtate între departamentul de Suport Management şi 
comitetul ACFO ca reţeaua de “audit intern” să înceapă să func�ioneze prin intermediul 
secretariatului ACFO. Acest lucru va duce la prevenirea conflictelor de interese dintre 
controlul intern şi auditul intern. Cu toate acestea, secretariatul va prelua această sarcină doar 
temporar. În definitiv, auditorii au obliga�ia de a facilita ei înşişi funcţionarea reţelei odată ce 
serviciile de audit intern vor fi operaţionale.  
 

4. Inspecţia financiară2 
 
Autorităţile federale de supraveghere, în special Consiliul de Miniştri şi Miniştrii de Buget şi 
ai Serviciului Public, precum şi comunităţile şi regiunile (Articolul 51 din legea specială din 
data de 16 ianuarie 1989 privind finanţarea la nivelul comunităţilor şi regiunilor) poate solicita 
inspectorilor financiari efectuare controlului administrativ şi bugetar.  
 
Inspectoratul Finanţelor raportează direct miniştrilor/guvernelor (comunităţi, regiuni şi 
directori executivi). Inspectorii financiari nu au nicio relaţie ierarhică cu miniştrii cărora le 
sunt atribuiţi, sau cu departamentele unde efectuează controlul. Independenţa inspectorilor 
financiari este în mod explicit aprobată în Legea din 22 mai 2003 privind organizarea 
bugetară şi a conturilor statului federal, precum şi în legea specială mai sus menţionată.  
 
Inspectorii financiari sunt şi consilierii pe chestiuni bugetare şi financiare ai miniştrilor cărora 
le sunt atribuiţi. În plus, ei funcţionează şi ca agenţi de control în numele şi pe cheltuiala 
miniştrilor responsabili cu bugetul sau administrarea. În fine, în situaţia delegării directe a 
autorităţii, ei au sarcina de a verifica toate operaţiile planificate de ofiţerii de autorizare, cu 
excepţia operaţiunilor minore sau a celor care sunt definite în aşa fel încât nu există loc de 
interpretare subiectivă  din partea ofiţerilor însărcinaţi cu autorizarea. De asemenea, ministrul 
le poate solicita desfăşurarea unor anchete la instituţiile publice sau private subvenţionate de 
sectorul public. Inspectoratul Finanţelor are de asemenea atribuţia de a face o primă selecţie a 
fondurilor europene. Această sarcină devine, cu timpul, din ce în ce mai importantă.  
 
Controlul ex ante (sarcina noastră principală) are în vedere următoarele aspecte: bugetul, 
periodicitatea, eficienţa, eficacitatea, economia şi oportunitatea.  
 
Pe lângă aceste cazuri (proiecte de rezoluţii) în care controlul efectuat de Inspectoratul 
Finanţelor este obligatoriu (vezi mai sus), oricare ministru, ministrul de buget, ministrul 
serviciilor publice şi Consiliul de miniştri pot solicita inspectoratului finanţelor derularea unor 
misiuni specifice (audituri, anchete, audituri specifice etc. — deseori ex post). 
 
Ex ante/ex post: vezi mai sus. Plafoanele peste care se aplică controlul ex ante al ordinelor şi 
alocărilor în sectorul public pot fi modificate prin acordul comun al ministrului de linie şi 

                                                            
2 Această secţiune a fost elaborată de către Inspectoratul Finanţelor.  
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ministrului de buget. Aceste plafoane pot fi majorate pentru a îmbunătăţi performanţa 
sistemului de control intern. De exemplu, în cadrul Ministerului Apărării se utilizează un 
control ex post pe bază de eşantionare pentru cazurile cuprinse între plafoanele actuale şi 
plafoanele majorate.  
 
 
Conform reglementărilor federale recente, se vor încheia protocoale între ministrul de buget/al 
serviciilor publice şi comitetul de audit, pe de o parte şi Inspectoratul Finanţelor pe de altă 
parte, pentru aprobarea condiţiilor oficiale privind coordonarea sarcinilor şi diseminarea 
informaţiilor în vederea realizării analizei proceselor privitoare la ordinele sectorului public, 
alocarea fondurilor discre�ionare şi angajarea personalului contractual. Directorul 
Inspectoratului Finanţelor participă la întrunirile Comitetului de Audit de drept, având un rol 
consultativ.  
 
 

5. Reforme în curs şi/sau viitoare 
 
Actualmente, nu sunt planificate reforme majore ale reformei administraţiei publice (RAP) şi 
CPI. Chiar şi aşa, un pas semnificativ este aşteptat în reforma guvernamentală la nivel federal 
imediat ce va fi format noul guvern (acest lucru se referă la RAP). Memorandum-ul privind 
punctul de vedere al comitetului ACFO  poate fi de asemenea un factor de amânare a 
procesului de reformă (RAP şi CPI).  
 
În ceea ce priveşte RAP şi CPI se poate face o referire la proiectul Fedcom (vezi de asemenea 
Secţiunea 2.5), care are la bază noua lege a contabilităţii guvernamentale (legea din 23 mai 
2003). Principalele modificări sunt: împărţirea conturilor de cheltuieli şi a veniturilor non-
fiscale în trei categorii, şi anume conturile bugetare, conturile generale şi conturile analitice 
(în loc de conturile bugetare unice); trecerea de la conturile în numerar la conturile bazate pe 
tranzacţii; nu vor mai exista transferuri de credite; şi în final vor fi centralizate toate plăţile, 
prin intermediul ofiţerului contabil central (cu excepţia numerarului de casă). 
 
Fedcom utilizează o aplicaţie de planificare a resurselor întreprinderii (“enterprise resource 
planning” - ERP) şi anume SAP, ca sistem IT pentru acest sistem contabil compus din trei 
componente. Aplicaţia are la bază trei procese integrale. 
 

• De la stabilirea dreptului la cash management: acest proces include administrarea 
veniturilor şi a numerarului.  

• De la buget la raportare: aici sunt incluse introducerea şi monitorizarea bugetului, 
închiderea periodică a conturilor şi activele fixe.  

• De la ordonanţare la plată: acest proces include comenzile guvernamentale (inclusiv 
achiziţiile locale), achiziţiile specifice (cereri de cheltuieli), subvenţii şi costuri de 
personal.  

 
În fine, este important să observăm că anumite servicii care funcţionau mai mult sau mai puţin 
independent cooperează acum mai strâns cu Fedcom, precum şi că toate rolurile sunt 
identificate şi toate autorizaţiile necesare sunt emise.  
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BULGARIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Controlul public intern (1) 
 
1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
În linie cu angajamentele asumate de ţară în timpul negocierilor privind Capitolul 28 din 
contractul de aderare, cu privire la controlul financiar, Bulgaria a elaborat un sistem de CFPI 
cuprinzător. În perioada 2005-06, guvernul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, a lansat 
noi iniţiative şi acţiuni relaţionate cu implementarea de reforme majore în domeniul 
controlului financiar, pentru a asigura o administrare financiară solidă a fondurilor publice. La 
data de 16 iunie 2005, Consiliul de Miniştri a adoptat o strategie pentru dezvoltarea CFPI. 
Strategia prevedea domenii prioritare şi măsuri speciale de implementare. Principalele 
priorităţi relaţionate cu actualizarea modelului CFPI erau: reglementări legale mai detaliate 
privind răspunderea managerială în sectorul public; crearea de unităţi de audit intern 
independente în cadrul organizaţiilor din sectorul public (modelul descentralizat de audit 
intern); crearea de unităţi centrale de armonizare în subordinea Ministerului Finanţelor, care 
să coordoneze şi să armonizeze sistemul de management şi control financiar şi sistemul CFPI; 
şi separarea auditurilor interne de inspecţiile financiare.  
 
Pentru a implementa aceste măsuri prioritare, au fost efectuate schimbări legislative şi 
modificări ale structurilor administrative existente pentru a forma unităţi descentralizate de 
audit intern şi unităţi centrale de armonizare în cadrul Ministerului Finanţelor şi Agenţiei 
Publice de Inspecţie Financiară şi ca acestea să opereze la capacitatea lor deplină. În martie 
2008, Consiliul de Miniştri a adoptat o strategie pentru dezvoltarea managementului şi 
controlului financiar şi auditului intern în Bulgaria pentru perioada 2008-10. Priorităţile pe 
care s-a concentrat strategia au fost: consolidarea răspunderii manageriale în cadrul 
organizaţiilor din sectorul public; asigurarea unor audituri interne de calitate; confirmarea 
rolului de coordonare şi armonizare al unităţilor centrale de armonizare din cadrul 
Ministerului Finanţelor; şi implementarea eficientă a fondurilor şi programelor UE.  
 
Pe parcursul acestei perioade, reforma CPI a fost însoţită de dezvoltarea unor politici privind 
administraţia publică şi managementul cheltuielilor bugetare. Instrumentele legislative 
relevante au fost şi ele modificate, principalele fiind Legea Administraţiei (ultima modificare 
în decembrie 2010), Clasificarea Unificată a Funcţiilor în cadrul Administraţiei şi Legea 
privind Procedurile Bugetului de Stat (ultima modificare în 2008). Un decret al Consiliului de 
Miniştri din august 2009 a înfiinţat Consiliul pentru Reformă Administrativă drept organism 
consultativ al Consiliului de Miniştri, care urma să coordoneze politica guvernamentală 
privind managementul administraţiei publice generale. A fost adoptat şi un plan pentru 
implementarea de măsuri pentru optimizarea administraţiei publice. Toate aceste măsuri pot fi 
considerate a avea scopul de a îmbunătăţi mediul de control în sectorul public, care este unul 
dintre elementele sistemelor de management şi control.  
 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din Bulgaria din data de 16 martie 2011. 
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Ministerul Finanţelor a fost principalul promotor al acestei reforme pe parcursul întregii 
perioade. Ministrul Finanţelor este şi preşedintele Consiliului pentru Reformă Administrativă. 
Agenţia Publică de Inspecţie Financiară, Agenţia Executivă de Audit a Fondurilor UE, 
Direcţia de Buget, Direcţia de Trezorerie şi Direcţia de Cheltuieli ale Statului raportează tot 
Ministrului Finanţelor.  
 
2. Mediul controlului public intern  
 
În 2006, Adunarea Naţională a adoptat Legea privind Managementul şi Controlul Financiar în 
Sectorul Public (LMCFSP), Legea privind Auditul Intern în Sectorul Public (LAISP) şi Legea 
privind Inspecţia Financiară Publică (LIFP) pentru a implementa strategia din 2005 pentru 
dezvoltarea CFPI în Bulgaria. Aceste legi prevăd clar şi diferenţiază responsabilităţile privind 
controlul ale managerilor organizaţiilor publice de cele ale auditorilor interni şi ale 
inspectorilor financiari publici. În conformitate cu LMCFSP, managerii organizaţiilor publice 
sunt responsabili pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor prin gestionarea fondurilor 
publice într-o manieră legală, economică, eficientă şi eficace. În acest scop, ei trebuie să 
asigure funcţia de audit intern. Legislaţie secundară a fost adoptată şi implementată, cum ar fi 
decrete şi reglementări ale Consiliului de Miniştri şi ale Ministrului Finanţelor, inclusiv 
Decretul Consiliului de Miniştri cu privire la înfiinţarea Direcţiei de Control Intern, 
Reglementarea din 2006 privind furnizarea de informaţii în baza LMCFSP, Decretul 
Consiliului de Miniştri din 2006 privind adoptarea unor standarde de audit public intern în 
sectorul public, Reglementarea din 2009 a Ministrului Finanţelor privind activităţi specifice 
de audit în baza fondurilor şi programelor UE, Reglementarea din 2011 privind efectuarea de 
evaluări externe pentru asigurarea calităţii auditului şi Reglementarea din 2006 a Ministrului 
Finanţelor privind certificarea auditorilor publici interni.  
 
Principala responsabilitate a unităţii economice de a stabili şi opera sisteme de management şi 
control financiar, precum şi de a actualiza şi raporta cu privire la situaţia acestora, este 
prevăzută şi în alte legi aplicabile sectorului public, cum ar fi Legea privind Procedurile 
Bugetului de Stat, Legea privind Bugetele Municipale şi Legea privind Banca Naţională 
Bulgară, în conformitate cu care bugetul de stat este executat pe bază de numerar. Procedura 
bugetară începând din 2007 include elaborarea de proiecte de buget în format de program. 
Acest lucru implică formularea de politici, programe, obiective şi activităţi şi face parte din 
implementarea responsabilităţii manageriale de a stabili obiectivele organizaţiilor publice.  
 
Sistemul curent, care formează un mediu pentru dezvoltarea CPI, include şi activităţi efectuate 
de Inspecţia Financiară Publică (descrisă în Secţiunea 4 de mai jos), Agenţia Executivă de 
Audit al Fondurilor UE (AA) şi Oficiul Naţional de Audit. AA îndeplineşte rolul de organism 
de audit pentru programe cofinanţate din Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune şi Fondul 
European pentru Pescuit. AA efectuează audituri de sistem şi audituri pe bază de eşantion şi 
emite declaraţii de închidere cu privire la proiecte în cadrul Instrumentului pentru Politici 
Structurale de Pre-aderare (Fondul de Coeziune), instrumentului Schengen, Fondului 
European de Returnare, Fondului pentru Frontierele Externe, mecanismului financiar ZEE şi 
altor programe UE. Agenţia îndeplineşte rolul unei autorităţi de certificare pentru certificarea 
anuală a conturilor în cadrul programului Saphard. Îndeplineşte şi funcţii relaţionate cu 
implementarea de programe de cooperare transfrontalieră.  
 
Oficiul Naţional de Audit controlează implementarea bugetului şi a altor fonduri publice şi 
activităţi, în conformitate cu Legea privind Oficiul Naţional de Audit şi cu standarde de audit 
recunoscute la nivel internaţional. Principala sarcină a Oficiului Naţional de Audit este de a 
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controla exactitatea şi autenticitatea declaraţiilor financiare ale organizaţiilor finanţate de la 
buget şi legalitatea, eficienţa, eficacitatea şi managementul economic al fondurilor şi 
activităţilor publice, precum şi de a oferi Adunării Naţionale informaţii de încredere cu privire 
la aceste elemente. Oficiul Naţional de Audit îşi îndeplineşte operaţiunile în mod independent 
şi raportează către Adunarea Naţională.  
 
3. Conceptul de control public intern 
 
Legislaţia bulgară şi practicile de management şi control financiar au implementat cinci 
componente inter-relaţionate prezentate în liniile directoare INTOSAI. 
 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
Răspunderea/responsabilitatea managerială este fundamentul CPI. În conformitate cu legea, 
controlul intern este stabilit ca un proces integrat al activităţilor unei organizaţii şi este 
efectuat de către managementul şi angajaţii organizaţiei. Controlul intern constă din cinci 
componente inter-relaţionate – mediul de control, managementul riscului, activităţi de control, 
sisteme de informare şi comunicare şi monitorizare în conformitate cu legea. Auditul intern 
este un instrument managerial pentru monitorizare. Managerii organizaţiilor au obligaţia de a 
asigura condiţiile pentru efectuarea de audituri interne, în conformitate cu legislaţia în forţă.  
 
Legea impune asupra managerilor organizaţiilor responsabilităţi manageriale de atingere a 
unor obiective şi administrare a fondurilor publice într-o manieră legală, economică, eficientă 
şi eficace. Pe parcursul îndeplinirii responsabilităţilor lor, managerii trebuie să stabilească şi 
să îmbunătăţească permanent sistemele de management şi control financiar în cadrul 
organizaţiei relevante, în linie cu prevederile legii, metodologia Ministerului Finanţelor, 
elementele specifice ale activităţii şi rezultatele monitorizării. Sistemele includ politici şi 
proceduri care trebuie să ofere un nivel rezonabil de siguranţă că obiectivele organizaţiei sunt 
atinse. Responsabilitatea managerială pentru un management financiar solid acoperă toate 
structurile, programele, activităţile şi procesele din cadrul unei organizaţii, inclusiv organizaţii 
care sunt unităţi economice de nivel redus.  
 
Unul dintre mecanismele importante pentru obţinerea unui management financiar solid este 
exercitarea controlului preliminar în toate procesele din cadrul unei organizaţii. Este o practică 
obişnuită ca persoanele de pe poziţii de management sau alţi angajaţi din unităţi specializate 
relevante ale unei organizaţii să exercite controlul preliminar al activităţilor specifice 
organizaţiei respective prin proceduri interne de coordonare. Controlorii financiari sunt 
desemnaţi pentru a efectua controlul preliminar al activităţilor financiare sau personalul 
contabil îndeplineşte această funcţie în plus faţă de sarcinile sale obişnuite.  
 
Pentru a asigura faptul că principiile şi procedurile contabile sunt implementate corect şi că 
este respectată disciplina financiară, este aplicat un sistem de dublă semnătură pentru 
încheierea contractelor, contractarea de cheltuieli şi emiterea de ordine pentru angajări sau 
pentru trimiterea angajaţilor în călătorii de afaceri, etc. În astfel de cazuri, responsabilitatea 
financiară este asumată şi/sau plata este efectuată după ce persoana responsabilă pentru 
registrele contabile şi managerul organizaţiei (sau o persoană autorizată să ordone plăţi în 
numele organizaţiei) îşi depun semnătura.  
 
Responsabilitatea managerială este delegată în mod legal unor persoane alese politic, precum 
miniştri, primari sau alţi manageri. Conform legii bulgare, miniştrii şi primarii au puteri 
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administrative şi bugetare – ei numesc angajaţi, încheie contracte şi dispun de fondurile 
publice. În anumite structuri, managerii administrativi seniori, precum directorii de agenţii şi 
şefii comisiilor, poartă răspunderea managerială. Secretarii şefi efectuează activităţi 
administrative şi manageriale atribuite lor de către manageri. Pe de altă parte, managerii de la 
niveluri mai joase ale organizaţiei au şi ei responsabilităţi manageriale (de ex., toţi ceilalţi 
angajaţi de nivel senior, precum directorii direcţiilor şi şefii de departamente). Aceştia sunt 
obligaţi prin lege să raporteze către superiorii lor cu privire la controlul intern înfiinţat în 
unităţile şi structurile pe care le administrează.  
 
Managerii de top au dreptul de a delega responsabilităţile manageriale unor manageri 
subordonaţi. Orice astfel de delegare nu scuteşte managerii de top de responsabilitatea de a 
implementa puterile delegate. Aşadar, managerii de top solicită periodic raportare cu privire la 
implementarea puterilor delegate prin intermediul comunicării directe cu persoane 
subordonate pe poziţii de management şi angajaţi de niveluri mai scăzute.  
 

 Directorii direcţiilor financiare sunt o legătură importantă în cadrul sistemului de 
control intern. De obicei, ei sau subordonaţii lor se implică în planificarea bugetului, 
semnează ca semnatar secundar, propun şi aplică politici contabile şi exercită control 
preliminar. Aici, se aplică principiul diviziunii responsabilităţii. 

 Una dintre principalele responsabilităţi ale managerilor aflată în puterea lor este de a 
determina obiective împreună cu responsabilitatea de a identifica riscuri şi a stabili 
sisteme eficiente de control. Elaborarea de bugete pentru programe include o definire 
clară a obiectivelor organizaţiei şi a criteriilor pentru atingerea acestora.  

 Obiectivele sistemului de control intern includ atingerea unui nivel rezonabil de 
siguranţă că activităţile respectă legea, reglementările interne şi contractele 
(legalitatea), precum şi un nivel rezonabil de siguranţă cu privire la exactitatea şi 
întinderea informaţiilor financiare şi operaţionale, operaţiuni eficiente, eficace şi 
economice şi protecţia activelor şi a informaţiilor.  

 Sistemul de raportare este prevăzut într-o reglementare adoptată de Consiliul de 
Miniştri. Forma, conţinutul, regulile şi termenele limită pentru furnizarea de informaţii 
sunt standardizate. Ca regulă, aceste informaţii includ evaluările managerilor cu 
privire la starea generală a sistemelor de management şi control, măsuri întreprinse 
pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea lor şi elementele care trebuie dezvoltate şi 
îmbunătăţite. În fiecare an, Direcţia de Control Intern din cadrul Ministerului 
Finanţelor elaborează/actualizează un chestionar cu instrucţiuni privind raportarea, 
care este adoptat de către ministru şi transmis managerilor. Managerii (miniştri, 
primari şi manageri ai altor organizaţii) oferă anual informaţii cu privire la starea 
managementului şi controlului financiar şi activităţile de audit intern pentru anul 
anterior, răspunzând la chestionar şi elaborând un raport anual cu privire la situaţia 
managementului şi controlului financiar. Raportul are o parte suplimentară unde 
unitatea de audit intern îşi prezintă opinia cu privire la informaţiile cuprinse în raport. 
Prin semnarea acestui raport, managerii confirmă şi-şi asumă responsabilitatea pentru 
adecvarea şi eficienţa sistemelor implementate în organizaţiile pe care le conduc. Mai 
mult, ei semnează declaraţiile financiare anuale în calitatea lor de unităţi economice de 
prim nivel. Ministrul Finanţelor impune amenzi pentru nerespectarea acestei obligaţii 
de raportare anuală în cadrul termenelor limită stabilite. Informaţiile obţinute din 
rapoartele anuale şi din chestionar sunt rezumate într-un raport consolidat care este 
apoi adoptat de către Consiliul de Miniştri şi înaintat Adunării Naţionale.  

 
3.2. Auditul Intern 
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Legea privind Auditul Intern în Sectorul Public (LAISP) şi standardele de audit intern în 
sectorul public ('standardele') reglementează activitatea de audit intern în sectorul public. 
LAISP este în linie cu Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului 
Intern ale Institutului de Auditori Interni (IAI) şi Comitetului de Organizaţii de Sponsorizare 
(COSO) „Controlul Intern – Cadru Integrat” („cadrul COSO”). Standardele corespund 
standardelor internaţionale pentru practica profesională a auditului intern, aşa cum sunt 
stipulate de LAISP.  
 
Definiţia legală bulgară a auditului intern al sectorului public reprezintă adoptarea definiţiei 
IAI recunoscute la nivel internaţional. Sarcinile de audit intern sunt definite în conformitate cu 
principala cerinţă pentru această activitate – de a ajuta organizaţia să-şi atingă obiectivele. 
Aceste sarcini includ identificarea şi evaluarea riscurilor, evaluarea adecvării şi eficienţei 
sistemelor de management şi control intern şi emiterea de recomandări cu privire la 
îmbunătăţirea operaţiunilor organizaţiei. Legea prevede o sferă de aplicare cât mai largă a 
implementării auditului intern. Acoperă toate structurile, programele, activităţile şi procesele 
dintr-o organizaţie. Pentru a asigura o acoperire maximă a auditului, cea mai recentă 
modificare a LAISP prevede că unitatea de audit a unei organizaţii va acoperi şi societăţile 
comerciale ale organizaţiei respective în care nu a fost formată în mod independent vreo astfel 
de unitate de audit. În îndeplinirea sarcinilor lor, auditorii interni au dreptul de acces la toţi 
angajaţii, toate activele şi informaţiile organizaţiei.  
 
Activitatea de audit intern este efectuată de o unitate de audit intern, care cuprinde un 
manager şi auditori interni. Aceste persoane raportează direct managerului organizaţiei pentru 
care lucrează. Managerul organizaţiei poartă răspunderea pentru asigurarea independenţei 
auditorilor interni atunci când planifică, îndeplinesc şi raportează cu privire la rezultatele 
auditului intern. Numirea sau destituirea şefului auditului intern este efectuată prin sancţiune a 
ministrului.  
 
Unitatea de audit intern raportează direct managerului organizaţiei, care asigură independenţa 
funcţională şi organizaţională a auditului intern. Legea stabileşte şi domeniile minime de audit 
intern în legătură cu care unitatea de audit intern trebuie să raporteze managerului organizaţiei 
şi comitetului de audit, dacă există.  
 
Legea şi standardele prevăd o cerinţă prin care managerul de audit intern elaborează statutul 
unităţii de audit intern, care trebuie aprobat de managerul organizaţiei şi de comitetul de audit, 
dacă există. Acest document oferă detalii cu privire la obiectivele, puterile şi responsabilităţile 
auditului intern. În elaborarea statutului, auditorii interni folosesc „liniile directoare pentru 
elaborarea statutului unităţii de audit intern”, care sunt parte din metodologia pentru audit 
intern în sectorul public adoptată de către Ministrul Finanţelor.       
 
Pentru asigurarea independen�ei �i obiectivită�ii auditorilor interni, managerul 
organiza�iei nu le poate atribui func�ii �i sarcini care depă�esc aria de acoperire a auditului 
intern. Auditorii interni nu pot prelua misiuni de audit pentru asigurare cu privire la activită�i 
�i structuri pentru care au oferit consultan�ă sau pentru care au lucrat în anul anterior. 
Auditorii interni vor notifica managerul auditului intern cu privire la orice astfel de 
circumstan�e. Auditorii trebuie să notifice managerul �i cu privire la orice conflict de 
interese curent sau suspectat sau situa�ie de părtinire.   
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Men�inerea �i dezvoltarea unor abilită�i �i cuno�tin�e profesionale este o cerin�ă 
prevăzută în legisla�ie �i detaliată suplimentar în metodologia auditului intern. Fiecare 
manager de audit intern elaborează un plan anual pentru instruirea �i dezvoltarea profesională 
a auditorilor, pentru a men�ine personalul de audit la un nivel suficient de cuno�tin�e, 
abilită�i, experien�ă �i calificări profesionale. Managerul organiza�iei aprobă planul. 
Metodologia pentru auditul intern pune accentul pe importan�a instruirii continue a 
auditorilor �i necesitatea de a-i păstra la curent cu inova�iile �i îmbunătă�irile din această 
profesie aflată în continuă dezvoltare. Principala problemă în ultimii ani au fost resursele 
financiare insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de instruire. Direc�ia de Audit Intern 
(CHUIA �i CHUFMC) din cadrul Ministerului Finan�elor coordonează �i sus�ine 
instruirea pe audit intern. Direc�iile elaborează un program anual de instruire pentru auditorii 
interni din sectorul public, implementat de angaja�i ai direc�iei.  
 
Doar persoanele care de�in un certificat de audit intern în sectorul public emis de Ministrul 
Finan�elor sau un certificat recunoscut la nivel interna�ional de audit intern pot efectua 
audituri interne în sectorul public. Certificatul este acordat după trecerea unui test scris. 
Testele sunt organizate din anul 2006 �i până în prezent 1226 de persoane au ob�inut 
certificatul na�ional. Direc�ia de Audit Intern este responsabilă pentru organizarea de 
cursuri de pregătire �i sus�inerea acestor teste. În conformitate cu legea, auditurile interne 
sunt efectuate prin misiuni de audit pentru asigurare �i misiuni de audit pentru consultan�ă. 
Misiunile de audit pentru asigurare reprezintă rata cea mai mare (în 2009, au reprezentat 70% 
din toate misiunile). Tipurile de audit aplicate sunt reglementate în mod tradi�ional �i 
recunoscute de standardele interna�ionale. Se pune accentul pe auditurile de sistem. Există o 
metodologie mai generală pentru efectuarea auditurilor de performan�ă, a auditurilor de 
conformitate �i a auditurilor de IT. Auditorii interni efectuează �i misiuni de audit pentru 
consultan�ă în conformitate cu o metodologie dezvoltată. Numărul de misiuni de audit 
efectuate pentru consultan�ă este în continuă cre�tere: în 2008 �i 2009, acestea s-au dublat 
ca număr. Acest lucru indică o încredere mai mare a managerilor organiza�iilor din sectorul 
public în auditorii interni.  
 
LAISP, standardele �i metodologia cuprind prevederile pentru activită�i de urmărire 
rela�ionate cu monitorizarea implementării recomandărilor acordate în cadrul misiunilor de 
audit. Abordarea �i verificările speciale privind implementarea recomandărilor sunt stabilite 
în planurile strategice �i anuale ale unită�ii de audit intern. Auditorii interni evaluează 
adecvarea, eficien�a �i oportunitatea ac�iunilor întreprinse. Recomandările sunt urmărite în 
baza informa�iilor scrise despre stadiul implementării lor �i prin efectuarea de verificări. 
Acest lucru se face fie ca parte dintr-o altă misiune de audit fie ca o misiune separată. 
Metodologia eviden�iază faptul că ob�inerea de informa�ii scrise nu este suficientă pentru 
oferirea asigurării că ac�iunile întreprinse au fost eficiente. Asigurarea poate fi oferită doar 
printr-o misiune organizată de audit (fie separat fie ca parte din altă misiune).  
 
Auditorii interni sunt obliga�i să raporteze imediat managerului organiza�iei ori de câte ori 
sunt identificate indicii privind fraude sau nereguli. Ace�tia oferă �i propuneri pentru luarea 
de măsuri �i notificarea autorită�ilor competente. Dacă managerul organiza�iei nu 
reu�e�te să ia orice măsură în termen de 14 zile de la notificare, unitatea de audit intern va 
notifica autorită�ile competente �i comitetul de audit, dacă există.  
 
LAISP �i Legea privind Inspec�ia Financiară Publică au fost adoptate în 2006 �i au separat 
în mod institu�ional �i func�ional activită�ile de audit intern de activită�ile de inspec�ie 
financiară. Inspec�ia financiară este structurată ca o agen�ie în subordinea Ministrului 
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Finan�elor. Aceasta efectuează verificări atunci când este alertată sau când prime�te o 
misiune din partea altor autorită�i publice, aplică metode de investigare �i impune 
sanc�iuni. Activită�ile sale sunt prezentate cu mai multe detalii în Sec�iunea 4.  
 
În anul 2006 a fost semnat un contract de cooperare între Ministrul Finan�elor �i �eful 
Oficiului Na�ional de Audit. Principalele obiective ale acestui contract sunt coordonarea de 
ac�iuni de îmbunătă�ire a managementului fondurilor publice �i coordonarea eforturilor 
pentru stabilirea unui control intern adecvat �i eficace. Cele două institu�ii colaborează �i 
prin împărtă�irea experien�ei profesionale, efectuarea de instruiri, elaborarea �i schimbul 
de metodologii �i oferirea de informa�ii despre audituri programate ale fondurilor �i 
programelor UE �i despre probleme identificate ale sistemelor de management �i control 
financiar. Auditorii interni �i auditorii din partea Oficiului Na�ional de Audit colaborează �i 
fac schimb de informa�ii atunci când efectuează audituri individuale.  
 
LAISP stabile�te posibilitatea de a forma comitete de audit. Membrii comitetului trebuie să 
îndeplinească anumite criterii privind educa�ia �i experien�a profesională. Func�iile 
comitetului de audit sunt: de a sus�ine unitatea de audit intern prin exprimarea unei opinii cu 
privire la statutul unită�ii de audit intern �i planurile sale de activitate; de a revizui raportul 
anual privind activită�ile auditului intern; �i de a-�i exprima opinia cu privire la acesta �i la 
toate chestiunile semnificative rela�ionate cu auditul. În practică, foarte pu�ine organiza�ii 
din sectorul public au format un comitet de audit în baza LAISP. Motivul este că auditul 
intern se află într-o etapă timpurie de dezvoltare �i managerii nu apreciază pe deplin 
relevan�a comitetelor de audit din cauza numeroaselor structuri �i unită�i din cadrul 
organiza�iilor din sectorul public (grupuri de lucru, comitete de management al riscului, 
consilii consultative, etc.) 
 
3.3. Coordonarea controlului public intern  
 
Ministrul Finan�elor este responsabil pentru coordonarea �i armonizarea managementului 
�i controlului financiar �i a activită�ilor de audit intern în cadrul organiza�iilor din sectorul 
public. Îndeplinirea acestor sarcini a început în 2004, când Departamentul de Metodologie 
privind Controlul Bugetar a fost înfiin�ată în cadrul Direc�iei de Trezorerie din Ministerul 
Finan�elor, precum �i Direc�ia de Armonizare �i Metodologie din cadrul Agen�iei de 
Inspec�ie Financiară Publică. În anul 2005, a fost luată o decizie de a înfiin�a o Direc�ie de 
Control Intern specială în cadrul Ministerului Finan�elor, care urma să raporteze direct 
Ministrului Finan�elor. Direc�ia are două unită�i centrale de armonizare – o unitate de 
management �i control financiar �i o unitate de control intern. Principala sarcină a direc�iei 
este de a coordona �i armoniza aplicarea legilor ce reglementează managementul �i 
controlul financiar �i auditul intern în sectorul public în linie cu reglementările UE aplicabile 
�i bunele practici din domeniu. Direc�ia este implicată în elaborarea �i actualizarea unei 
metodologii pentru management �i control financiar �i audit intern, monitorizând aplicarea 
legisla�iei �i metodologiei de către ministere �i municipalită�i, coordonând �i rezumând 
planurile unită�ii de audit intern pentru misiunile de audit în cadrul fondurilor �i 
programelor UE, sus�inând instruirea profesională în management �i control financiar �i 
audit intern, organizând examene pentru ob�inerea certificatului na�ional de audit intern �i 
păstrând o bază de date a auditorilor interni.    
 
A�a cum am men�ionat anterior în Sec�iunile 3.1 �i 3.2, managerii organiza�iilor din 
sectorul public înaintează către Ministrul Finan�elor rapoarte anuale cu privire la 
func�ionarea, adecvarea, eficien�a �i eficacitatea sistemelor de management �i control 
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financiar �i activită�ilor de audit intern. Direc�ia de Control Intern analizează informa�iile 
înaintate �i elaborează rapoarte anuale privind situa�ia managementului �i controlului 
financiar �i a auditului intern. Aceste rapoarte sunt apoi incluse în raportul consolidat privind 
auditul intern în sectorul public. Ministrul Finan�elor este obligat prin lege să elaboreze 
aceste rapoarte. Raportul consolidat este înaintat Consiliului de Mini�tri pentru a fi aprobat 
�i apoi este transmis Adunării Na�ionale �i Oficiului Na�ional de Audit. Raportul este 
publicat �i pe situl Ministerului Finan�elor.  
 
Partea din raportul consolidat care cuprinde concluzii �i linii directoare pentru dezvoltarea 
managementului �i controlului financiar �i a auditului intern permite lansarea de ini�iative 
legislative de către membrii parlamentului �i ai Consiliului de Mini�tri. Informa�iile 
cuprinse în raport sunt folosite de către managerii organiza�iilor �i ai unită�ilor de audit 
intern din sectorul public pentru a-�i îmbunătă�i sistemele de management �i control 
financiar �i activită�ile de audit intern. Unitatea Centrală de Armonizare a Controlului Intern 
�i Unitatea Centrală de Armonizarea a Managementului �i Controlului Financiar folosesc 
datele rezumate pentru a dezvolta metodologia, precum �i pentru a pregăti comentarii �i 
clarificări cu privire la anumite chestiuni, pentru a crea programe de instruire, etc.  
 
4. Inspec�ia financiară 
 
Legea privind Inspec�ia Financiară Publică reglementează inspec�ia financiară publică. 
Aceasta este efectuată de Agen�ia pentru Inspec�ie Financiară Publică (AIFP), care este un 
organism administrativ subordonat Ministerului Finan�elor – o persoană juridică finan�ată 
de la bugetul de stat. Principala sarcină a inspec�iei financiare publice este de a proteja 
interesele financiare publice prin: 
 

 efectuarea de inspec�ii financiare ex post cu privire la respectarea reglementările 
privind activită�ile bugetare, financiare, economice �i de raportare ale unită�ilor 
economice, societă�ilor comerciale de�inute par�ial de către stat �i altor entită�i; 

 identificarea încălcărilor reglementărilor privind activită�ile bugetare, financiare, 
economice sau de raportare �i a indiciilor de fraudă; 

 identificarea violărilor reglementărilor privind achizi�iile publice; 
 detectarea daunelor provocate; 
 identificarea fraudelor/a neregulilor care afectează interesele Comunită�ilor 

Europene; 
 urmărirea răspunderii administrativ-penale �i financiare a păr�ilor vinovate în 

cazurile prevăzute de lege.  
 
AIFP verifică �i autorită�ile contractante de achizi�ii publice care nu fac obiectul 
inspec�iei financiare. AIFP prezintă un raport anual privind activitatea sa, pe care Ministrul 
Finan�elor îl înaintează Consiliului de Mini�tri. Începând din anul 2008, AIFP �i-a asumat 
sarcina importantă de a acorda asisten�ă inspectorilor Comisiei în efectuarea de controale �i 
inspec�ii ad hoc în baza Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) Nr. 2185/96 în cazuri în 
care o persoană supusă inspec�iei refuză să acorde accesul în loca�ia sa �i/sau să permită 
inspectarea documentelor.  
 
AIFP interac�ionează �i schimbă informa�ii cu autorită�ile de urmărire penală, cu 
Ministerul de Interne, Oficiul Na�ional de Audit, Agen�ia de Achizi�ii Publice �i alte 
autorită�i publice, în baza unor documente semnate. Inspec�ia financiară publică este 
efectuată în: organiza�ii bugetare; societă�i comerciale de�inute par�ial de stat sau 
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municipalitatea care are o minoritate de blocaj; alte persoane juridice în care statul sau 
municipalitatea de�ine o participa�ie directă sau indirectă �i entită�i beneficiare de ajutor 
de stat finan�ate de la bugetul de stat sau bugetele municipalită�ii, conturi extra-bugetare sau 
fonduri în baza unor acorduri interna�ionale sau programe UE.  
 
Activită�ile AIFP nu sunt programate. Inspec�iile financiare sunt efectuate: la cerere, în 
baza unor reclama�ii sau rapoarte privind încălcări din partea autorită�ilor publice, a 
persoanelor fizice sau juridice; pentru a verifica proceduri pentru acordarea �i executarea 
achizi�iilor publice în baza unor informa�ii din registrul de achizi�ii publice, a Agen�iei de 
Achizi�ii Publice �i a Oficiului Na�ional de Audit; pentru a verifica plata ajutorului de stat 
�i a granturilor direc�ionate acordate Bulgariei în baza Legii privind Bugetul de Stat în anul 
relevant; la cererea Consiliului de Mini�tri sau a Ministrului Finan�elor; la cererea 
autorită�ilor de urmărire penală în baza Legii privind Sistemul Judiciar; �i în momentul 
primirii unor rapoarte privind nereguli ce afectează interesele financiare ale Comunită�ilor 
Europene identificate de către Direc�ia AFCOS din cadrul Ministerului de Interne. În urma 
recomandărilor lansate prin raportul Comisiei Europene din iulie 2010 cu privire la 
consolidarea controlului de urmărire a implementării reglementărilor privind achizi�iile 
publice exercitat de AIFP, AIFP va fi modificată pentru a include controlul de sistem bazat pe 
evaluarea riscului cu scopul de a îmbunătă�i eficien�a protec�iei intereselor financiare 
publice.  
 
5.Reforme în curs �i/sau viitoare 
 
A fost adoptat un program na�ional de reforme pentru perioada 2010-13, care implementează 
strategia Europa 2020. Programul abordează chestiuni prioritare oferind o prezentare a 
necesită�ilor curente, imediate �i a provocărilor cu care se confruntă economia. Pentru a 
grăbi recuperarea din criza economică, guvernul se concentrează pe redirec�ionarea politicii 
spre cre�terea competitivită�ii. Programul na�ional de reformă a stabilit arii prioritare 
pentru politica economică, cum ar fi îmbunătă�irea mediului de afaceri �i a infrastructurii 
pentru atragerea investi�iilor �i cre�terea încrederii în institu�iile publice. Măsurile de 
politică economică proiectate în aceste arii prioritare au scopul de a depă�i impedimentele 
existente în calea cre�terii economice prin: îmbunătă�irea eficien�ei cheltuielilor publice �i 
alocarea fondurilor publice către activită�i care consolidează poten�ialul de cre�tere 
economică, asigurând un sector financiar func�ional �i stabil; îmbunătă�irea eficien�ei 
administrative, inclusiv îmbunătă�irea reglementărilor administrative �i scăderea sarcinii 
administrative; cre�terea eficien�ei serviciului administrativ �i consolidarea capacită�ii 
administrative �i folosirea instrumentului bugetar alocat în sistemul educa�ional, 
consolidarea responsabilită�ii manageriale a managerilor din acel domeniu.  
 
La începutul anului 2010, Consiliul pentru Reformă Administrativă, prezidat de Vice Prim – 
Ministru �i de Ministrul Finan�elor, a decis să demareze o ini�iativă pentru a crea o 
administra�ie publică actualizată prin modernizarea organizării acesteia, îmbunătă�irea 
accesului la aceasta, cre�terea calită�ii serviciului public �i optimizarea cheltuielilor 
publice. Drept urmare, în iulie 2010, Consiliul de Mini�tri a adoptat un plan pentru 
implementarea de măsuri pentru optimizarea administra�iei publice. Planul prevede măsuri 
speciale în trei domenii: optimizarea opera�iunilor; îmbunătă�irea eficien�ei �i eficacită�ii 
structurilor administrative �i reducerea structurilor administrative. Structurile administrative 
au fost deja optimizate �i numărul lor a fost redus cu 7,8%. Numărul de angaja�i a fost redus 
cu 12,6% �i costurile au fost �i ele reduse. Planul pe termen mediu este de a intensifica 
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procesul de modernizare �i reformă ce are loc în cadrul administra�iei, alături de 
îmbunătă�irea sistemelor de management �i control.  
 
Reforma controlului intern, care a început în 2005, necesită eforturi constante pentru a-i 
asigura func�ionarea eficientă. Priorită�ile �i măsurile speciale pentru atingerea acestui 
obiectiv sunt prevăzute într-o strategie pentru dezvoltarea managementului �i controlului 
financiar �i a auditului intern. O astfel de strategie a fost deja adoptată pentru perioada 2008-
10 de către Consiliul de Mini�tri �i s-a raportat cu privire la ea. O nouă strategie va fi 
elaborată pentru a include întreprinderea de noi măsuri pentru consolidarea 
responsabilită�ii/răspunderii manageriale, cre�terea calită�ii auditului intern în sectorul 
public �i consolidarea pozi�iei unită�ilor centrale de armonizare. Aceste măsuri ar trebui să 
implice într-un mod mai activ managerii organiza�iilor care includ management de risc, 
astfel încât este necesar ca ei să-�i consolideze cuno�tin�ele despre sistemele de 
management �i control financiar. În ceea ce prive�te auditul intern, una dintre măsuri se 
referă la efectuarea unei evaluări externe pentru asigurarea calită�ii, un lucru care este nou 
pentru auditul intern din sectorul public. În ceea ce prive�te unită�ile centrale de armonizare, 
vor fi impuse ac�iuni pentru asigurarea unei coordonări eficiente între auditurile externe �i 
interne, pentru a elabora o metodologie suplimentară pentru managementul �i controlul 
financiar �i auditul intern �i a include module de instruire noi �i mai practice.  
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CIPRU 
………………………………………………………………………………………… 
Controlul public intern (1)      
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Sistemul de control financiar al sectorului public cuprinde două niveluri de control: 
controalele externe, care sunt efectuate de Oficiul Naţional de Audit şi controalele interne, 
care sunt efectuate în special de către ministerele de resort, trezorerie şi Serviciul de Audit 
Intern. 
 
Bugetul este elaborat anual de către Ministerul Finanţelor şi devine lege odată ce este aprobat 
de către parlament. Până în anul 2007, bugetul de dezvoltare era pregătit şi monitorizat de 
către Biroul de Planificare; totuşi, în urma unei reforme a procedurilor naţionale, care a fost 
iniţiată de Ministerul Finanţelor, întregul proces bugetar (inclusiv cheltuielile de dezvoltare şi 
operaţionale) este acum efectuat sub responsabilitatea Ministerului Finanţelor. În plus, din 
2009 bugetul este pregătit pe trei ani.  
 
Responsabilitatea pentru administrarea şi supravegherea tuturor operaţiunilor financiare cu 
privire la banii plătiţi sau primiţi aparţine Contabilului General (şeful trezoreriei). Contabilul 
General şi Contabilul General Adjunct sunt desemnaţi de către Preşedintele republicii şi rolul 
acestora în ceea ce priveşte administrarea şi supravegherea tuturor operaţiunilor contabile îşi 
are originea în constituţie. Întregul personal al trezoreriei este angajat de către Comisia de 
Servicii Publice şi ulterior trezoreria îşi asumă răspunderea pentru instruirea şi dezvoltarea lor 
profesională. Operarea funcţiei contabile este explicată în detaliu în Secţiunea 3.1. Merită 
reţinut însă că Republica Cipru, care a fost înfiinţată în 1960, „a moştenit” un sistem contabil 
destul de robust din partea Marii Britanii, care a fost ulterior dezvoltat. „Legea privind 
managementul veniturilor şi cheltuielilor şi al sistemului contabil al republicii şi al altor 
chestiuni conexe” existentă a fost elaborată în 2002, iar în 2004 trezoreria a pus în funcţiune 
un sistem de raportare financiară automat, în urma unei iniţiative a Contabilului General. În 
contextul acestei iniţiative de a moderniza şi a automatiza activitatea trezoreriei, toate 
procedurile şi instrucţiunile contabile şi financiare au fost revizuite la momentul respectiv.  
 
Auditul intern este efectuat de către Serviciul de Audit Intern. Acesta este condus de către 
Comisarul de Audit Intern, care este un funcţionar independent. Funcţia de audit intern a fost 
o direcţie separată în cadrul trezoreriei până în anul 2003. În acel moment şi în urma rolului 
sporit pe care direcţia a trebuit să şi-l asume datorită aderării Ciprului la UE, s-a decis că ar 
trebui să devină un birou independent.  
 
Există 11 ministere de resort, fiecare dintre ele fiind organizat pe departamente şi/sau direcţii, 
în conformitate cu obiectivele şi necesităţile sale şi stabileşte proceduri şi controale (altele 
decât controale financiare, care, aşa cum se menţionează mai sus, sunt stabilite de trezorerie la 
nivel orizontal) pentru a servi publicul şi a-şi îndeplini activităţile zilnice. Toţi funcţionarii 
publici cu excepţia poliţiei, armatei şi personalului educaţional sunt angajaţi de către Comisia 
de Servicii Publice, în baza organigramei aprobate a fiecărui minister care apare în legea 

                                                            
1 Contribuția trezoreriei Republicii Cipru din data de 14 iunie 2011.  
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bugetului. Miniştrii îşi asumă responsabilitatea de a-şi instrui în mod adecvat personalul în 
conformitate cu propriile nevoi.  
 
Ciprul operează o academie de administraţie publică al cărei scop este de a ajuta în 
dezvoltarea capacităţii manageriale şi modernizarea sectorului public prin oferirea de 
seminarii de instruire a funcţionarilor publici.  
 
2. Mediul controlului public intern 
 
Mediul CPI în Cipru este caracterizat de o abordare centralizată foarte bine controlată. 
Principalul actor în sistemul CPI este trezoreria, ceilalţi actori fiind Ministerul Finanţelor, 
Serviciul de Audit Intern şi „ofiţerii de control” care sunt localizaţi în fiecare 
minister/departament.  
 
Trezoreria este responsabilă pentru asigurarea unei administrări financiare raţionale, plătind 
toate datoriile republicii, păstrând un cadru solid de management financiar, deservind datoria 
publică, asigurând cadrul de reglementare pentru achiziţii publice în cadrul guvernului şi 
oferind informaţii financiare corecte şi la timp. Ministerul Finanţelor îşi asumă în special 
responsabilitatea pentru pregătirea bugetului anual, gestionarea afacerilor interne şi 
internaţionale şi a chestiunilor fiscale şi administrarea datoriei naţionale. Serviciul de Audit 
Intern operează în mod independent de ministerele de resort şi raportează către Consiliul de 
Audit Intern.  
 
Merită menţionat că Oficiul Naţional de Audit este responsabil pentru auditarea tranzacţiilor 
şi procedurilor financiare într-o manieră ex post.  
 
Bugetul naţional este pregătit anual linie cu linie de către Ministrul Finanţelor. În acelaşi timp, 
este pregătit şi un buget indicativ pentru următorii doi ani. Procesul bugetar se bazează pe date 
istorice, nivelul curent de cheltuieli şi ţintele financiare ale fiecărui an. Bugetul de dezvoltare 
este pregătit în baza proiectelor existente şi a oricăror proiecte noi bine definite. 
 
Bugetul este înaintat Consiliului de Miniştri de către Ministrul Finanţelor şi când este aprobat 
este înaintat parlamentului. Parlamentul poate vota pentru buget, iar în acest caz el devine 
lege. Parlamentul poate reduce sau poate vota împotriva anumitor articole bugetare, dar nu 
poate majora bugetul pentru nicio linie.  
 
Odată ce bugetul este aprobat de către parlament, acesta devine lege şi stipulează categoriile şi 
liniile de cheltuieli şi sumele pe care fiecare minister/departament are dreptul să le cheltuiască 
în următorul an financiar. Bugetul pentru cei doi ani următori anului financiar viitor este 
indicativ. În conformitate cu legea bugetului, anumiţi funcţionari menţionaţi, „ofiţerii de 
control” (secretari permanenţi sau directori de departamente) sunt responsabili pentru 
autorizarea cheltuielilor fiecărui minister/departament. Bugetul aprobat este introdus în 
sistemul contabil şi nu poate fi efectuată nicio plată în plus faţă de buget, cu excepţia cazului 
în care este aprobat buget suplimentar de către parlament sau este aprobat un transfer între 
articole de către Ministrul Finanţelor. Este reţinut că fiecare plată/tranzacţie trebuie să fie 
aprobată de către „ofiţerul de control” responsabil sau de către reprezentantul său autorizat 
înainte să fie procesată şi înregistrată în sistemul contabil.    
 
Pentru asigurarea şi controlul activităţilor contabile şi oferirea de informaţii financiare corecte 
şi la timp într-un mediu financiar solid, trezoreria operează mai multe sisteme electronice care 
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acoperă întregul spectru al activităţilor sale, precum statele de plată şi deservirea datoriei 
publice. Toate tranzacţiile sunt înregistrate într-un sistem centralizat de raportare care este 
administrat de trezorerie, în ceea ce priveşte nivelurile de acces şi profilurile utilizatorilor.  
 
De reţinut că întregul personal contabil este desemnat de către Contabilul General şi i se 
acordă acces la sistemul contabil în mod corespunzător. Toate tranzacţiile sunt înregistrate în 
numerar, într-un proces în doi paşi, adică mai întâi prin introducerea şi apoi prin finalizarea 
intrărilor contabile. Întregul personal implicat în procesele de plată şi primire de bani în 
numele guvernului urmează instrucţiuni obligatorii care sunt emise de către Contabilul 
General sub forma unor circulare.  
 
Serviciul de Audit Intern pregăteşte şi implementează un plan anual de audit. Toate 
constatările şi acţiunile corective sugerate sunt comunicate şi dezbătute cu cei auditaţi şi de 
obicei sunt elaborate şi monitorizate planuri de acţiune detaliate. Mai multe detalii despre 
Serviciul de Audit Intern sunt explicate în Secţiunea 3.  
 
Auditul extern este efectuat de către Auditorul General, un funcţional independent desemnat 
de către Preşedinte. Activităţile de audit acoperă atât activităţile financiare cât şi pe cele 
operaţionale ale guvernului. Constatările auditului sunt comunicate celor auditaţi (ministere  şi 
departamente) pentru a lansa comentarii şi a implementa sugestiile relevante. Un raport de 
audit care acoperă toate ministerele este compilat anual şi înaintat Preşedintelui.  
 
3. Conceptul de control public intern 
 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială  
 
Răspunderea managerială se referă la totalitatea operaţiunilor unui minister/departament şi nu 
este limitată la rolul serviciilor financiare. Este o parte integrantă din aria mai largă a 
guvernanţei interne.  
 
Mediul de control este caracterizat prin proceduri stricte pentru aprobarea şi executarea 
cheltuielilor în conformitate cu bugetul naţional anual. Bugetul nu poate fi supra-cheltuit fără 
aprobarea prealabilă a parlamentului.  Procedurile pentru achiziţii publice, aprobarea şi plata 
cheltuielilor sunt uniforme în cadrul întregului guvern şi sunt guvernate de legi, regulamente 
şi instrucţiuni relevante care sunt emise de către trezorerie. Este reţinut că trezoreria este 
autoritatea competentă atât pentru achiziţii publice cât şi pentru management financiar 
(gestionate de direcţii separate) şi toate departamentele contabile din cadrul guvernului sunt 
conduse de personalul trezoreriei.  
 
Activităţile de control relaţionate cu aprobarea şi executarea plăţilor sunt standardizate în 
cadrul guvernului şi sunt supravegheate de personal contabil. Formulare standardizate, 
electronice şi manuale, sunt folosite pentru documentarea şi procesarea aprobării şi executării 
tuturor plăţilor. Personalul care autorizează şi execută plăţi este perfect conştient de 
regulamentele şi procedurile relevante şi trezoreria susţine seminarii de instruire în baza unei 
evaluări a necesităţilor pentru a asigura şi a consolida conştientizarea şi eficienţa 
implementării.  
 
Procedurile de achiziţii publice sunt guvernate de legi naţionale (armonizate cu directivele 
UE) şi regulamente detaliate emise de trezorerie. Seminarele de instruire sunt oferite periodic 
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personalului implicat în achiziţii şi încă din 2009 operează un sistem electronic, care asigură 
depunerea şi evaluarea ofertelor.  
 
Activităţile de control relaţionate cu alte aspecte ale administraţiei publice sunt stabilite şi 
iniţiate de fiecare minister/departament în conformitate cu operaţiunile lor zilnice. Nivelul 
acestor controale variază de la un departament la altul şi depinde de managementul fiecărui 
departament.  
 
În ceea ce priveşte managementul şi evaluarea riscului, nu există o metodologie sau linii 
directoare unificate. Evaluările sunt efectuate la nivelul şi la iniţiativa fiecărui 
minister/departament. Nivelul de detaliere şi calitatea evaluărilor riscului variază în cadrul 
diferitelor departamente.  
 
Comunicarea zilnică cu publicul şi alte ministere/departamente este efectuată într-o manieră 
uniformă, conform prevederilor regulilor naţionale aplicabile întregului guvern. Fiecare 
minister emite un raport anual în termen de trei luni de la sfârşitul anului, prezentând 
activităţile efectuate şi ţintele atinse în anul anterior. Rapoartele anuale sunt înaintate 
Consiliului de Miniştri. 
 
Un raport financiar anual este emis de către Contabilul General, prezentând rezultatele 
financiare pentru anul respectiv în numerar şi implementarea bugetului la sfârşitul anului. 
Raportul este înaintat Consiliului de Miniştri şi parlamentului şi este disponibil publicului. 
Trezoreria revizuieşte în prezent conţinutul şi prezentarea raportului anual cu scopul de a oferi 
informaţii financiare potenţialilor utilizatori, în conformitate cu standardele contabile 
internaţionale pentru sectorul public.  
 
Nu există o legisla�ie na�ională care să prevadă unită�i de control intern la nivel ministerial 
sau departamental. Totu�i, anumite ministere au creat astfel de unită�i de control din proprie 
ini�iativă. Natura, întinderea �i detaliile cu privire la activită�ile de control efectuate de 
aceste unită�i variază de la minister la minister �i sunt guvernate de reguli �i proceduri 
interne.  
 
A�a cum am men�ionat mai sus, toate orientările, procedurile �i controalele legate de 
aspectele financiare, contabile �i de achizi�ii ale administra�iei publice sunt asigurate de 
către trezorerie, în timp ce alte controale interne rela�ionate cu performan�a activită�ii 
zilnice a ministerelor de resort cad în responsabilitatea managerilor lor administrativi de top. 
Deciziile rela�ionate cu dezvoltarea politicii sunt luate de Consiliul de Mini�tri �i fiecare 
ministru este responsabil pentru implementarea politicii la nivel ministerial.  
 
Puterea de decizie, în ceea ce prive�te autorizarea cheltuielilor, apar�ine „ofi�erilor de 
control” (manageri administrativi de top) care sunt desemna�i prin legea anuală a bugetului. 
Ofi�erii de control sunt responsabili personal pentru aprobarea tuturor tranzac�iilor 
rela�ionate cu ministerul/departamentul lor. Responsabilitatea poate fi delegată �i de obicei 
este delegată către func�ionari superiori din cadrul aceleia�i organiza�ii. Managementul de 
top al fiecărui minister/departament este responsabil, de�i sus�inut de personal contabil, 
pentru pregătirea bugetului în limitele constrângerilor stabilite de Ministerul Finan�elor. 
Bugetul anual este negociat �i aprobat de către Ministerul Finan�elor înainte de a fi înaintat 
Consiliului de Mini�tri. Mini�trii sunt responsabili pentru eficacitatea �i rezultatele 
politicilor adoptate.  
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3.2. Auditul Intern  
 
Serviciul de Audit Intern (SAI), un serviciu independent condus de Comisarul de Audit Intern, 
î�i asumă responsabilitatea pentru efectuarea de activită�i de asigurare �i consultan�ă. 
Activită�ile serviciului sunt guvernate de Legea privind Auditul Intern din 2003. De re�inut 
că înainte de 2003, activită�ile de audit intern erau efectuate de o sec�ie separată a 
trezoreriei, condusă de Contabilul General. Totu�i, datorită unor probleme de independen�ă 
care au apărut datorită rolului Serviciului de Audit Intern în legătură cu administrarea 
programelor co-finan�ate din Fondurile Structurale ale UE, precum �i necesitatea de a 
dezvolta auditul intern ca o componentă esen�ială a unui sistem de control bugetar, s-a decis 
formarea unui nou SAI independent pentru a efectua auditul fondurilor europene în Cipru 
(facilitatorul Comisiei Europene) �i operarea auditului intern în cadrul serviciului public aflat 
sub controlul republicii (consultantul sectorului public). 
 
De re�inut că anumite ministere sau departamente au înfiin�at func�ii de audit 
intern/control care operează independent de Serviciul de Audit Intern �i raportează 
managerilor de top ai ministerului/departamentului. Aceste servicii nu au o structură sau 
metodologie uniformă.  
 
Comisarul de Audit Intern este desemnat de Consiliul de Mini�tri pentru o perioadă de �ase 
ani �i raportează Consiliului de Audit Intern. Comisionarul este responsabil în conformitate 
cu prevederile legii relevante pentru: 
 

 examinarea �i evaluarea adecvării �i eficacită�ii sistemelor de control intern; 
 examinarea �i evaluarea sistemelor care au fost create pentru a asigura conformitatea 

cu politicile, procedurile, obliga�iile legale �i regulamentele; 
 examinarea �i evaluarea măsurilor luate pentru managementul obliga�iilor �i 

salvgardarea activelor �i verificarea existen�ei acestora; 
 examinarea �i evaluarea economiei, eficien�ei �i eficacită�ii diverselor activită�i 

�i proceduri; 
 examinarea operării programelor, planurilor �i activită�ilor pentru a asigura faptul că 

rezultatele lor sunt în conformitate cu �intele stabilite �i opera�iunile sunt 
executate conform planificării; 

 evaluarea adecvării sistemelor de management �i control; 
 oferirea de sfaturi cu privire la adecvarea sistemelor de control �i la alte chestiuni 

contabile �i opera�ionale; 
 evaluarea credibilită�ii, relativită�ii �i integrită�ii informa�iilor financiare �i 

opera�ionale; 
 efectuarea de investiga�ii speciale �i audituri asupra oricărui subiect care afectează 

integritatea, pierderea veniturilor, interesele �i eficien�a opera�ională a serviciului 
public.  

 evaluarea calită�ii procesului decizional �i a mediului informa�ional; �i 
 îndeplinirea oricăror altor sarcini în cadrul ariei de acoperire a auditului intern. 

 
În momentul finalizării fiecărui audit, se pregăte�te un raport de audit care include detalii 
privind constatările auditului �i recomandările care acoperă măsuri ce urmează să fie luate de 
cel auditat pentru a aborda slăbiciunile identificate. Odată ce con�inutul raportului a fost 
discutat �i agreat cu cel auditat, este pregătit un plan de ac�iune de comun acord, care 
include detalii privind recomandările, precum �i un grafic de implementare. În baza acestor 
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grafice, sunt efectuate audituri de urmărire, monitorizând în acest fel implementarea de măsuri 
corective �i rezultatele acestora sunt comunicate Consiliului de Audit Intern.  
 
Persoanele angajate la SAI sunt func�ionari publici �i sunt desemna�i de către Comisia 
pentru Servicii Publice (în conformitate cu Legea privind Serviciile Publice). Personalul SAI 
de�ine multe specializări �i calificări �i include contabili profesioni�ti care, în ceea ce 
prive�te instruirea, respectă cerin�ele institutelor interna�ionale �i na�ionale ai căror 
membri sunt. Recent, SAI a primit personal format din func�ionari cu calificări în inginerie 
mecanică, civilă �i electrică.  
 
3.2.1. Rela�iile dintre auditul intern �i auditul extern 
 
Serviciul de Audit Intern operează independent de Biroul de Audit, care este condus de către 
Auditorul General. Rapoartele de Audit Intern sunt comunicate întotdeauna Oficiului 
Na�ional de Audit. Constatările serviciului de audit sunt luate în calcul atunci când este 
pregătit planul anual de audit �i poate exista un schimb de perspective în anumite cazuri, însă 
nu există nicio interac�iune cu func�ia de audit.  
 
3.2.2 Consiliul de Audit Intern 
 
Consiliul de Audit Intern, căruia îi raportează Comisarul de Audit Intern, este desemnat de 
către Consiliul de Mini�tri pentru un termen de trei ani �i responsabilită�ile sale sunt 
prevăzute de Legea privind Auditul Intern din 2003. Este prezidat de Ministrul Finan�elor �i 
este format din al�i doi mini�tri, Contabilul General �i un profesionist cu experien�ă din 
sectorul privat. Comisarul de Audit Intern este obligat să înainteze un raport anual în termen 
de �ase luni de la sfâr�itul fiecărui an către Consiliul de Audit Intern, descriind activită�ile 
efectuate de către acest serviciu pe parcursul anului.  
 
Consiliul este responsabil pentru: 
 

 salvgardarea independen�ei Serviciului de Audit Intern; 
 observarea rezultatelor Serviciului de Audit Intern �i informarea Consiliului de 

Mini�tri în mod corespunzător; 
 sugerarea de măsuri Consiliului de Mini�tri pentru consolidarea func�iei de audit 

intern în sectorul public; 
 monitorizarea calită�ii activită�ii Serviciului de Audit Intern �i oferirea de sugestii 

pentru îmbunătă�irea sa; 
 ob�inerea de informa�ii cu privire la răspunsul conducerii organiza�iilor supuse 

auditului la chestiunile lansate de Serviciul de Audit Intern; 
 solicitarea conducerii organiza�iilor supuse auditului să ofere explica�ii dacă nu-�i 

respectă obliga�iile fa�ă de Serviciul de Audit Intern; 
 primirea planului anual de audit intern �i a planului strategic al Serviciului de Audit 

Intern �i 
 luarea unei decizii cu privire la distribuirea raportului anual de audit intern.  

 
3.3. Coordonarea controlului public intern 
 
În ceea ce prive�te managementul financiar, armonizarea �i coordonarea procedurilor este 
realizată prin intermediul liniilor directoare �i a circularelor emise de trezorerie, care este 
autoritatea competentă, a�a cum a fost explicat mai sus.  
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Activită�ile de audit intern sunt efectuate de către Serviciul de Audit Intern în cadrul 
întregului guvern �i nu este necesară coordonarea cu vreun alt organism. 
 
Evaluările ad hoc �i revizuirile între colegi pot fi efectuate la ini�iativa anumitor 
departamente/ministere de către organiza�ii profesionale (uneori interna�ionale) �i 
constatările lor sunt înaintate conducerii de top a ministerului/departamentului spre a adopta 
ac�iunile corective relevante.  
 
4. Inspec�ia financiară  
 
Nu există un birou dedicat responsabil pentru inspec�iile financiare ca atare. Consiliul de 
Mini�tri �i conducerea de top a ministerelor/departamentelor pot desemna „ofi�eri 
investigatori” pentru cazuri specifice de suspiciune de fraudă sau gestiune frauduloasă �i în 
baza rezultatului investiga�iei se pot lua măsuri disciplinare. Aceste investiga�ii pot fi 
efectuate �i de către Auditorul General din propria sa ini�iativă sau prin ordinul 
Pre�edintelui.  
 
Într-un context mai larg, anumite investiga�ii referitoare la func�ionarea serviciilor publice 
sunt efectuate de către Comisarul Administra�iei (Ombudsman) din propria sa ini�iativă, în 
urma unor reclama�ii înaintate de către cetă�eni.  
 
5.Reforme în curs �i/sau viitoare  
  
Trezoreria este în prezent în proces de revizuire a legii existente cu privire la managementul 
veniturilor �i al cheltuielilor �i al instruc�iunilor contabile �i financiare cu scopul de a le 
moderniza �i a oferi orientare mai relevantă �i direc�ionată utilizatorilor.  
 
În plus, trezoreria este în proces de achizi�ionare a unui sistem de planificare a resurselor 
întreprinderii (ERP) pentru a înlocui software-ul contabil existent. Se gânde�te, de�i ca plan 
pe termen lung, �i la o trecere de la contabilitatea bazată pe numerar la cea de angajamente. 
 
A fost creată recent (în 2011) o unitate nouă în cadrul trezoreriei pentru a-�i asuma 
responsabilitatea, printre alte func�ii, pentru revizuirea �i rafinarea instruirii personalului �i 
a dezvoltării sale profesionale, a procedurilor �i metodologiei contabile.  
 
Ministerul Finan�elor ia în calcul adoptarea unei abordări bazate pe programe pentru plata în 
avans a bugetului, de�i nu au fost luate încă decizii finale.  
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REPUBLICA CEHĂ 
………………………………………………………………………… 
Controlul Public Intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Documentul de politică de bază pentru dezvoltarea CPI este lucrarea conceptuală din 2005 cu 
privire la sistemele de control financiar („conceptul guvernamental”). Această politică se 
bazează pe concluziile Capitolului 28 din negocierile de aderare privind controlul financiar �i 
pe alte capitole. �ine cont de recomandările SIGMA din 2003 că guvernul trebuie să dezvolte 
suplimentar cei trei piloni ai CFPI, oferind garan�ia că administrarea fondurilor publice este 
adecvată �i de încredere. Aceste elemente sunt un sistem de management �i control financiar 
(MCF), un sistem de audit intern (AI) �i armonizarea centrală/coordonarea ambelor sisteme.  
 
Ace�ti piloni, care au fost implementa�i �i men�inu�i în conformitate cu standarde 
interna�ional acceptate („standardele”) �i bune practici dovedite din Europa („bunele 
practici”) ar trebui să conducă la economie, eficien�ă �i eficacitate în folosirea resurselor 
publice. În acela�i timp, ace�ti piloni ar trebui să ajute la prevenirea erorilor �i neregulilor 
�i, drept urmare, să evite �i costurile suplimentare pentru bugetul public.  
 
Cadrul legal al CPI în Republica Cehă se regăse�te în procedurile cheie pentru autorită�i �i 
organiza�iile din sectorul public în abordarea bugetelor publice, a sistemelor contabile �i de 
control intern. După aderarea Cehiei la UE, instrumentele juridice ale Comisiei Europene care 
sunt direct aplicabile au devenit parte din acest cadru – în special cerin�ele Articolului 280 
din Tratatul care înfiin�ează Comunitatea Europeană, cerin�ele din Regulamentul Financiar 
aplicabil Comunită�ii Europene �i recomandările relevante ale Cur�ii Europene de Conturi.  
 
CPI este organizat la nivel institu�ional pe autorită�i centrale, provinciale �i municipale �i 
alte organiza�ii publice în baza Legii privind Controlul Financiar. Informa�iile din acest 
raport sunt limitate la CPI în ministerele cheie, cum ar fi administratorii cheie ai capitolului de 
buget de stat („administratori capitol”). Ministerul Finan�elor este organismul administrativ 
central responsabil pentru coordonarea CPI. 
 

2. Mediul controlului public intern 
 
Unul dintre principalele obiective ale guvernului este o implementare riguroasă pentru 
consolidarea bugetului public spre a atinge un deficit guvernamental general limitat la 3% din 
PIB până în anul 2013. Cu scopul de a atinge acest obiectiv, a stabilit măsuri de natură 
juridică, organiza�ională �i opera�ională care să fie implementate.  
 
Spre deosebire de perioada anterioară, proiec�iile multianuale de cheltuieli au fost introduse 
ca metodă obligatorie pentru bugetarea cheltuielilor guvernamentale. Acestea reprezintă 
instrumentul cheie pentru management financiar.  
 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din data de 31 mai 2011. 
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Principala caracteristică ce determină mediul CPI este sistemul de contabilitate de stat 
implementat. În 2007 a avut loc o reformă contabilă, în timpul căreia guvernul a aprobat 
principii de bază redefinite de contabilitate de stat. Unul dintre primele rezultate (conform 
cadrului conceptual) este modificarea metodei curente de contabilitate �i compilarea unei 
fi�e de conturi �i a unui raport financiar. Un pachet de unelte juridice, tehnice �i de alt tip 
stabilesc acum sistemul central de informa�ii contabile de stat. Scopul acestuia este de a oferi 
informa�ii complete, corecte �i la timp cu privire la situa�ia financiară �i a activelor în 
cadrul fiecărei entită�i (autorită�ile �i organiza�iile din sectorul public). Acest lucru 
înseamnă că vor fi disponibile informa�ii agregate �i consolidate cu privire la situa�ia 
economică a statului la nivel global, nu doar pe bază de numerar, ci �i pe bază de 
angajamente, într-o combina�ie potrivită. Monitorizarea �i supravegherea continue ale 
evolu�iei din cadrul entită�ilor contabile �i la nivel de stat – cu privire la fiecare etapă de 
reformă financiară – ar trebui a�adar să fie condi�ia fundamentală pentru managementul de 
succes al tuturor obliga�iilor �i regulilor noi. Principiul contabilită�ii de angajamente recent 
introdus este crucial pentru administrarea bugetului de stat, precum �i pentru CFPI �i pentru 
politica financiară.  
 
Auditul extern (AE) este un alt element cheie al unei bune guvernan�e. Principala sa sarcină 
este de a oferi o asigurare independentă �i obiectivă cu privire la exactitatea conturilor, la 
legalitatea �i regularitatea tranzac�iilor financiare �i respectarea conven�iilor pentru un 
management financiar solid, în special de către administratorii de capitole �i entită�ile 
contabile aflate în responsabilitatea acestor administratori �i a statului per ansamblu. 
Institu�ia supremă de audit (ISA) îndepline�te această sarcină. ISA ac�ionează în baza 
standardelor interna�ionale de audit atunci când revizuie�te completitudinea �i acurate�ea 
conturilor capitolelor bugetului de stat, ale contului de închidere al statului �i altor activită�i 
de audit. Legisla�ia na�ională curentă nu reglementează aceste chestiuni asociate cu 
auditorul extern. Totu�i, ISA se pregăte�te să-�i extindă aria de acoperire spre a include 
autorită�ile municipale �i managementul bugetelor acestora în paralel cu extinderea for�ei 
sale de muncă.  
 
Slăbiciunile curente ale sistemului CPI, care sunt identificate în conceptul guvernamental 
CFPI, ar trebui să fie eliminate treptat în conformitate cu strategia na�ională pentru a proteja 
interesele financiare ale republicii �i a preveni erori, nereguli, fraude �i corup�ie, a facilita 
detectarea acestora �i a returna fondurile publice achitate incorect.  
 
Conform conceptului CPI, administra�ia publică cehă este percepută în general ca o zonă în 
care există mult loc pentru corup�ie. În general, corup�ia se îndreaptă mai ales spre zone 
unde se iau decizii cu privire la finan�e publice �i unde sunt furnizate servicii publice către 
cetă�eni. Situa�ia din Cehia este complicată de numărul mare de activită�i de control 
decentralizate �i care deseori se suprapun, distribuite pe un număr la fel de mare de entită�i 
guvernamentale cu legături complexe �i diferite rezultate ale controlului.  
 
Rapoartele cu privire la starea sistemelor curente care formează mediul CPI, împreună cu 
starea stresată din prezent a finan�elor publice, conduc la concluzia că modificările de sistem 
�i noile proceduri pentru MCF �i AI sunt necesare. Aceste modificări, care ar trebui să se 
bazeze pe standarde �i bune practici interna�ionale, trebuie să asigure faptul că fondurile 
publice vor fi folosite nu doar pentru scopul lor acceptat, ci �i într-o manieră economică �i 
eficientă, asigurând în acela�i timp protec�ia adecvată a fondurilor �i activelor statului.  
 

3. Conceptul de control public intern  
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Un model bine structurat �i func�ional de CFPI este esen�ial pentru un mediu adecvat de 
control intern în cadrul administra�iei publice. Acest model constă dintr-un set de 
recomandări bazat pe standardele �i bunele practici europene dezvoltate de Comisia 
Europeană pentru a sus�ine guvernele Statelor Membre în eforturile lor de a actualiza �i 
moderniza CPI în aceste �ări. Sistemul ceh asigură caracteristicile CFPI, adică ale sistemului 
MCF, un sistem de AI �i coordonare între aceste două controale ale CPI.  
 
Scopul principal al conceptului guvernamental, a�a cum am men�ionat mai sus, este de a 
crea un cadrul legal adecvat care va pava calea spre o dezvoltare dinamică a CPI în cadrul 
institu�iilor �i organiza�iilor de la toate nivelurile administra�iei publice. Cadrul prevede 
că revizuirea liniilor directoare pentru implementarea acestor sisteme se va baza pe 
standardele COSO. În acela�i timp, ar trebui să creeze condi�ii pentru: eliminarea 
slăbiciunilor sistemului CPI curent, introducerea aceluia�i sistem de protec�ie a fondurilor 
publice fie că vin din surse străine fie na�ionale; evitarea duplicării �i a suprapunerii 
excesive a activită�ilor diverselor organisme de control; �i evitarea activită�ilor excesive de 
control sau audit asupra celor supu�i auditului.  
 
Schimbările necesare în dezvoltarea sistemelor MCF �i AI sunt implementate treptat la 
diverse niveluri ale sectorului public. Acest proces se confruntă însă ocazional cu rezisten�ă 
la îmbunătă�irea condi�iilor pentru coordonarea CPI în aplicarea principiilor �i 
instrumentelor cheie, a�a cum sunt prezentate în strategia guvernului cu privire la lupta 
împotriva corup�iei (2006-11).  
 
Proiectul guvernului de modificare a Legii privind Controlul Financiar Nr. 320/2001 Coll. a 
fost trimis parlamentului în 2006 (unul dintre pa�ii cheie pentru guvern pentru a efectua 
modificările necesare în cadrul legal al CFPI). Comitetul de Control al Camerei Deputa�ilor a 
refuzat însă acest proiect �i a acceptat o altă modificare a Legii privind Controlul Financiar 
care �tergea prevederile referitoare la necesitatea de a avea o unitate centrală de armonizare 
(UCH) pentru coordonarea CPI în cadrul Ministerului Finan�elor.  
 
Cea de-a doua modificare a Legii privind Controlul Financiar includea un audit al sistemelor  
MCF pentru programele opera�ionale cofinan�ate din fonduri UE în controlul financiar ex 
ante, continuu �i ex post din sectorul public. Marea majoritate a administratorilor de capitol 
au păstrat organizarea sa sau au creat o nouă sec�iune competentă, astfel încât în practică atât 
controlul financiar (inclusiv investigarea reclama�iilor din partea ter�ilor �i a stimulilor 
pentru comportament nepotrivit) cât �i auditul intern să fie asigurate.  
 

3.1. Sistemul MCF 
 
Principiile de bună guvernare în sectorul public cer autorită�ilor de management să fie 
responsabile pentru implementarea CPI �i pentru respectarea cerin�elor de principiu privind: 
 

 depolitizarea, profesionalizarea �i stabilitatea administra�iei publice; 
 separarea func�iilor între autorită�ile de management, managementul senior �i 

AI al administratorilor de capitole; 
 asigurarea unei coordonări centrale a MCF pentru întregul sector public.  

 
Autoritatea de management a unui administrator de capitol are responsabilitatea generală de a 
asigura desfă�urarea serviciilor publice în cadrul ariei sale de competen�ă, pentru 
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activită�ile structurate �i măsurabile relevante �i pentru a crea condi�iile necesare pentru a 
preveni incidentele �i practicile care ar putea pune în pericol sau împiedica obiective �i 
politici.  
 
Managerul de top este responsabil pentru a îndeplini obiectivele �i pentru implementarea 
politicilor stabilite de autoritatea de management a unui administrator de capitol, care poate fi 
un ministru la nivelul ministerelor. Mini�trii sunt desemna�i politic.  
 
Limitele neclare dintre responsabilitatea politică �i cea administrativă reprezintă un 
poten�ial risc pentru men�inerea continuită�ii în abordările executivilor nu doar în 
domeniul dezvoltării unui CPI adecvat de către administratorul de capitol, ci �i în 
implementarea acestuia. Adecvarea este abilitatea de a îndeplini obiectivele de bază ale 
acestui sistem, adică de a asigura economia, eficien�a �i eficacitatea opera�iunilor, 
fiabilitatea conturilor �i a registrelor financiare �i contabile, conformitatea cu legea �i 
protec�ia fondurilor publice.  
 
Ministrului sau executivului îi sunt încredin�ate resursele publice pentru a îndeplini 
obiectivele �i a implementa politicile. El sau ea este responsabil(ă) pentru siguran�a acestor 
resurse �i trebuie să implementeze controale eficiente pentru a reduce �i a împiedica orice 
riscuri de fraudă, corup�ie �i nereguli, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de 
interese. Una dintre problemele persistente astăzi este că managerii administratorilor de 
capitole ata�ează niveluri diferite de importan�ă noilor concepte de control. Schemele 
tradi�ionale de inspec�ie/revizuire continuă să existe �i în unele cazuri responsabilitatea 
managerială pentru stabilirea �i men�inerea noului control intern a fost acordată auditului 
intern. Efortul de a stabili un sistem global de control intern a condus la mutarea resurselor 
umane în func�ie de alegerea tipului de control preferat. O astfel de abordare slăbe�te atât 
sistemul MCF cât �i pe cel de AI.  
 

3.2. Sistemul de audit intern  
 
Auditul intern (AI) serve�te drept observator critic �i independent al procesului de guvernare 
al administratorilor de capitole. AI trebuie să asigure autorită�ii de management a 
administratorului de capitol o perspectivă analitică asupra chestiunilor legate de abordarea 
metodică a managementului riscului, a proceselor de control �i guvernare. Auditorul intern 
face acest lucru în baza statutului său excep�ional, consacrat legal în Partea a 4-a, Capitolul 
III din Legea privind Controlul Financiar.  
 
AI evaluează identificarea riscurilor strategice, opera�ionale �i financiare cu care se 
confruntă administratorii de capitole �i revizuie�te adecvarea �i eficacitatea mecanismelor 
de management �i control înfiin�ate în responsabilitatea managementului de top pentru a 
reduce �i gestiona aceste riscuri într-un mod dinamic.  
 
Constatările AI au a�adar o importan�ă deosebită pentru managementul administratorului de 
capitol. Acestea atrag aten�ia asupra slăbiciunilor sistemului de MCF �i oferă recomandări 
legate de unde trebuie să fie îmbunătă�it sistemul (valoare adăugată). Activitatea AI nu 
trebuie să facă obiectul instruc�iunilor manageriale, dar trebuie să urmeze un set de reguli, 
care sunt cuprinse în practica profesională acceptată la nivel interna�ional de AI. Rapoartele 
sale de audit trebuie să fie complet independente de opiniile managementului de top, făcând 
astfel clar faptul că sistemul AI nu face parte din serviciile administrative �i financiare ale 
unui administrator de capitol, ci raportează direct autorită�ii de management.  
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AI asigură în mod regulat faptul că administratorul de capitol respectă întreaga legisla�ie 
relevantă, că a stabilit mecanisme eficace de management �i control �i că ia măsuri pentru a 
evita conflictele de interese, frauda �i corup�ia. Raportează de asemenea regulat cu privire la 
implementarea mecanismelor de auto-reglementare prin care este gestionată practica 
profesională de AI. Măsurarea performan�ei �i asigurarea calită�ii AI respectă standardele, 
principiile etice �i cele mai bune practici.  
 
Eforturile de a men�ine statusul �i func�ia de monitorizare a AI în conformitate cu Legea 
privind Controlul Financiar pentru o serie de administratori de capitol au fost în anumite 
cazuri compromise de înlocuirea serviciilor de audit intern cu furnizori externi (din sectorul 
privat) de servicii de audit. Anumi�i administratori de capitol plănuiesc de asemenea să 
înlocuiască func�iile de AI cu controlul financiar al entită�ilor contabile din cadrul 
sectorului lor sau ariei lor municipale (efectuat în conformitate cu scheme tradi�ionale de 
inspec�ie/revizuire). Angajarea de capacită�i externe private de audit se bazează deseori pe 
critica legată de faptul că auditul public intern nu îndepline�te func�ia de monitorizare. 
Anumi�i administratori de capitol refuză de asemenea să folosească acele constatări de audit 
sau să implementeze recomandările firmelor de audit externe, majorând astfel costurile pentru 
bugetul na�ional.  
 
Există un risc ridicat de a nu atinge obiectivul standardelor de audit intern atunci când 
managementul depinde de sau se bazează în mod necondi�ionat pe în�elepciunea firmelor de 
audit private externe. �i mai rău este atunci când managementul interferează în mod specific 
cu obiectivitatea serviciilor furnizate sau chiar pre-define�te rezultatul a�a-numitelor 
„recomandări complet independente ale firmei externe de audit”. În cazuri extreme acest risc 
poate cre�te atunci când auditul este concentrat doar pe o căutare orientată a erorilor sau pe 
investigarea reclama�iilor interne �i ale ter�ilor.  
 
Când raportarea de audit intern este limitată la men�ionarea unei liste de erori, care nu acordă 
aten�ia cuvenită identificării cauzelor reale, acest lucru poate conduce la o percep�ie 
generală a publicului că managementul efectuat de administratorii de capitol nu prezintă 
încredere �i că gestionarea resurselor publice este nesatisfăcătoare.  
 
Complexitatea considerabilă a structurilor curente de control din sectorul public ceh este 
complicată de structurile de implementare care implică răspunderea partajată a �ării �i a 
Comisiei Europene pentru administrarea �i managementul adecvat al fondurilor UE. 
Diferitele criterii pentru legisla�ia na�ională �i cea a UE creează condi�ii obiective diferite 
pentru implementarea diferitelor regimuri de management �i control pentru resursele publice 
na�ionale �i externe. Acest lucru înseamnă că o coordonare a acestor sisteme este mult mai 
dificilă decât în cazul unui „audit unic”.  
 
Per ansamblu, �inând cont de riscurile �i problemele men�ionate mai sus, statutul curent al 
auditului intern �i dezvoltarea corectă a func�iei de audit intern în sectorul public nu sunt 
considerate satisfăcătoare.  
 

3.2.1. Rela�iile dintre AI �i AE 
 
Institu�ia supremă de audit (ISA) este auditorul extern al administratorilor de capitol. 
Principalul ei scop este de a raporta �i oferi o asigurare independentă cu privire la acurate�ea 
conturilor publice, a rapoartelor financiare �i a fi�elor de cont („audit financiar”), la 
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legalitatea opera�iunilor („auditul conformită�ii cu legisla�ia”) �i respectarea principiului 
de management financiar solid în cadrul administra�iei (audit de performan�ă).  
 
Constatările de audit ale ISA �i recomandările sale confirmă existen�a unor lipsuri 
persistente pe termen lung în cadrul guvernan�ei capitolelor administrative �i pot fi regăsite 
în raportul rezumat cu privire la rezultatele controlului financiar în cadrul administra�iei 
publice (Ministerul Finan�elor înaintează acest raport către guvern în fiecare an).  
 
În ceea ce prive�te planurile anuale de audit, ISA î�i coordonează activită�ile de audit cu 
acelea ale administratorilor de capitol.  
 

3.2.2. Comitetele de audit �i consiliile de audit 
 
Comitetele de audit �i/sau consiliile de audit nu au găsit sus�inere în sectorul public ceh, 
întrucât noul concept de audit intern este perceput (cu câteva excep�ii) drept o altă sarcină 
birocratică �i economică fără vreun beneficiu aparent pentru sectorul public.  
 

3.2.3. Coordonarea centrală a CPI 
 
O sus�inere metodologică eficientă �i coordonarea centrală contribuie la dezvoltarea corectă 
a sistemului CPI. Modificarea parlamentară a Legii privind Controlul Financiar (men�ionată 
mai jos) a împiedicat UCA pentru CFPI să raporteze direct Ministrului Finan�elor de la 1 
ianuarie 2008. UCA a fost împăr�ită în două departamente în competen�a Vice-ministrului 
Finan�elor responsabil pentru sec�iunea financiară, de audit �i opera�ională.  
 
Evaluările regulate ale sistemelor de MCF �i AI din sectorul public �i rapoartele 
regulate/studiile periodice despre statutul acestor sisteme sunt cuprinse în raportul anual cu 
privire la rezultatele controalelor financiare, pe care Ministrul Finan�elor îl înaintează către 
ISA. Raportul este publicat pe situl Ministerului Finan�elor după ce a fost discutat în cabinet.  
 

4. Inspec�ia financiară  
 
Lupta împotriva neregulilor, a fraudei, corup�iei �i a altor activită�i ilegale („nereguli �i 
fraude”) care au un impact negativ asupra intereselor financiare ale statului, autorită�ilor 
municipale �i UE trebuie să fie eficientă. A�adar, este necesar să fie definite clar limitele 
responsabilită�ii tuturor actorilor implica�i în procesul continuu de management �i control 
în asigurarea serviciilor publice �i managementului fondurilor publice, fie ele locale, 
na�ionale sau interna�ionale.  
 
Inspec�ia financiară are responsabilitatea de a asigura prevenirea, detectarea, raportarea (sau 
notificarea) �i investigarea neregulilor �i a fraudelor. Inspec�ia financiară poate lua ac�iuni 
corective, în special în cazuri rela�ionate cu utilizarea fondurilor publice fără autorizare 
(corec�ii financiare) �i impune sanc�iuni ori de câte ori este necesar pentru refacerea 
disciplinei financiare a institu�iilor �i organiza�iilor din sectorul public �i a tuturor 
celorlal�i furnizori �i beneficiari de suport financiar din surse publice.  
 
Responsabilitatea principală pentru evaluarea riscului �i managementul riscului apar�ine 
managementului administratorului de capitol. Managementul de top trebuie să formuleze o 
strategie pentru reducerea riscurilor, un plan de identificare a fraudelor/corup�iei care explică 
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procedurile pentru raportare �i un program continuu de cre�tere a nivelului de 
con�tientizare al personalului.  
 
Conform standardelor COSO ERM, auditorii interni nu sunt responsabili pentru detectarea �i 
investigarea fraudelor/corup�iei. Din contră, ei trebuie să ofere o garan�ie independentă cu 
privire la eficacitatea procedurilor create de managementul de top pentru evaluarea �i 
managementul riscurilor asociate cu amenin�area de fraudă sau corup�ie. Toate celelalte 
activită�i efectuate de AI trebuie să fie consecvente �i să nu intre în conflict cu această 
sarcină principală. Auditorii interni trebuie bineîn�eles să de�ină cuno�tin�e suficiente 
pentru a putea identifica indicatorii de fraudă/corup�ie. Rolul AI nu este redus, ci concentrat 
pe evaluarea mecanismelor de control, în acest caz – inspec�ia financiară – a�a cum sunt 
stabilite �i men�inute de către managerul de top.  
 

5. Reformele în curs �i/sau viitoare 
 
Documentul de politică fundamental pentru dezvoltarea ulterioară a CPI rămâne conceptul 
guvernamental men�ionat în Sec�iunea 1 de mai sus, bazat pe modelul CFPI cuprinzător, 
a�a cum este dezvoltat de Comisia Europeană pentru a sus�ine guvernele din Statele 
Membre UE. Guvernul ceh este con�tient de nevoia de schimbări în cadrul sistemului său de 
CPI �i a adoptat (în 2008) planul său de ac�iune pentru a aborda priorită�ile �i obiectivele 
strategiei na�ionale pentru protejarea intereselor financiare ale Comisiei în �ară. Guvernul 
este dedicat elaborării unei legi noi pentru a o înlocui pe deja învechita Lege din 2001 privind 
Controlul Financiar.  
 
În acela�i timp, guvernul a oferit criterii clare pentru o reglementare a sistemelor de CPI, în 
conformitate cu cerin�ele prevăzute în Sec�iunea 1 de mai sus. Aceste criterii au făcut 
obiectul unor dezbateri extinse ale exper�ilor de la toate nivelurile administra�iei publice, 
din Institutul ceh de Auditori Interni �i din mediul academic. Proiectul de lege (în baza 
afirma�iei guvernamentale) este conform viziunilor Băncii Mondiale �i ale Direc�iei 
Generale pentru Buget a Comisiei Europene cu privire la condi�iile de bază pentru CPI în 
cadrul democra�iilor în curs de dezvoltare. Totu�i, guvernul, după adoptarea strategiei sale 
anticorup�ie, a luat decizia de a înlocui ini�iativa legală a Ministrului Finan�elor solicitând 
o modificare tehnică simplă a Legii privind Controlul Financiar existente. Această modificare 
tehnică se află în etapa de consultare inter-servicii.  
 
Modificarea ar trebui să creeze condi�iile care vor corespunde unor evolu�ii în construirea 
unui CPI cuprinzător, în conformitate cu standardele �i bunele practici.  
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DANEMARCA 
…………………………………………………………………………………. 
Controlul public intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Sistemul CPI danez a evoluat până la forma sa curentă timp de aproape �apte decenii. 
Următoarele evenimente au marcat în mod special dezvoltarea structurii curente a controlului 
nostru intern: 
 

• Înfiin�area unui Oficiu Na�ional de Audit (ONA) condus de Auditorul General; 
• Dezvoltarea de obiective �i managementul performan�ei; 
• Introducerea principiilor contabilită�ii de angajamente; 
• Înfiin�area de centre de servicii administrative.  

 
În 1975, departamentele de audit au fuzionat în baza Legii privind Auditorul General, moment 
în care a fost înfiin�at ONA ca o institu�ie sub controlul Ministerului Afacerilor Economice. 
În 1991, ONA a fost mutat din subordinea Ministerului Afacerilor Economice în subordinea 
parlamentului, transformând ONA într-o autoritate de audit complet independentă.  
 
În plus, Danemarca pune un accent din ce în ce mai mare asupra obiectivelor �i 
managementului performan�ei pentru a ne îndeplini responsabilită�ile în mod eficient �i a 
ne implementa obiectivele de performan�ă. Acest lucru este realizat prin acordarea �i 
monitorizarea contractelor de performan�ă cu agen�iile ministeriale, ceea ce a consolidat 
utilizarea controlului intern �i a monitorizării.  
 
Introducerea principiilor contabilită�ii de angajamente pentru conturi �i bugete a schimbat 
regulile �i perspectivele de management. În mod similar, înfiin�area de centre de servicii 
administrative a schimbat alocarea sarcinilor economice administrative de bază, conducând la 
o concentrare crescută pe procesele de afaceri �i pe controale în legătură cu raportarea 
externă.  
 

2. Mediul controlului public intern 
 
Bugetul de stat asigură baza pentru activită�ile de stat pe parcursul unui an financiar �i este 
adoptat ca Lege financiară de către parlament, care de�ine autoritatea de autorizare �i 
controlează �i alocarea subven�iilor. Ministrul Finan�elor este responsabil pentru 
coordonarea planificării bugetului de stat. Bugetarea este efectuată folosind o abordare de sus 
în jos în baza obiectivelor de politică. Cadrul este stabilit în partea de sus �i apoi implementat 
în institu�ii.  
 
Ministerele �i alte institu�ii de stat pot, pe parcursul anului financiar, să contracteze costuri 
�i să încaseze venituri în conformitate cu subven�iile alocate. Cu privire la creditele 
disponibile, trebuie efectuate verificări că acestea respectă condi�iile generale �i speciale în 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Finanțelor din 7 aprilie 2011. 
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baza cărora au fost acordate subven�iile �i alte prevederi, cum ar fi legi ale parlamentului, 
ordine, circulare �i instruc�iuni interne.  
 
Alocarea �i principiul contabil pentru zona opera�ională se bazează pe o abordare cu 
angajamente totale, în timp ce alocarea �i principiile contabile pentru infrastructură, apărare, 
diverse granturi �i alte tipuri de cheltuieli sunt bazate în special pe o „abordare de achizi�ii” 
(contabilitate de angajament modificată). Statul î�i prezintă conturile publice �i un raport 
anual pentru fiecare activitate a sa.  
 
Conturile publice sunt pregătite în conformitate cu acelea�i principii precum Legea 
Finan�elor. Regulile detaliate pentru conturile publice sunt prevăzute în Legea daneză 
privind Contabilitatea Publică �i Ordinul privind Contabilitatea Publică emis în baza acelei 
legi. Conturile publice asigură baza pentru verificări ulterioare ale parlamentului privind 
utilizarea de către administra�ie a subven�iilor, inclusiv verificări că nu sunt contractate 
cheltuieli fără referire la o anumită subven�ie.  
 
Toate întreprinderile de�inute de stat trebuie să prezinte un raport anual, care să con�ină un 
raport al întreprinderii �i cifrele sale cheie, raportul de performan�ă, conturile, avizele �i 
anexe. Raportul anual este mijlocul prin care întreprinderea individuală de stat raportează cu 
privire la performan�a sa profesională �i financiară pe parcursul anului. În raportul său 
anual, întreprinderea trebuie să ofere o declara�ie de venit �i un bilan� pentru zonele 
opera�ionale pe care le administrează, să raporteze cu privire la obiectivele convenite sau 
stabilite de către o parte, alta decât întreprinderea însă�i, �i să ilustreze aria de acoperire a 
schemelor de grant pe care le gestionează, etc.  
 
Cu mici excep�ii, institu�iile statului folosesc Navision Stat drept sistem financiar local. 
Eviden�ele contabile sunt colectate central în cadrul Sistemului de Grup al Statului (Statens 
Kocern System or SKS) �i sunt folosite pentru pregătirea conturilor publice, printre altele. 
Conturile sunt aprobate în SKS.  
 
Conturile publice sunt auditate de auditori de stat (desemna�i de parlament), în cooperare cu 
Auditorul General �i ONA. Când auditează conturile publice �i pentru a pregăti un raport cu 
privire la auditul conturilor publice, ONA examinează rapoartele anuale ale întreprinderilor. 
Examinează �i rapoarte ale ministerelor cu privire la necesitatea de a utiliza mai mult sau mai 
pu�in creditele acordate prin legile de alocare, cunoscute �i ca declara�ii contabile. 
Auditorii de stat fac recomandări politice �i aduc critici în baza rapoartelor din partea 
Auditorului General �i a planurilor de ac�iune din partea ministerelor.  
 

3. Conceptul de control public intern  
 
Structura sistemului CPI al administra�iei de stat daneze este prezentată mai jos. Ne 
concentrăm în special pe introducerea de măsuri care să aloce răspundere/responsabilitate �i 
necesitatea rezultantă de monitorizare a managerilor locali cu privire la raportarea financiară, 
obiective, managementul performan�ei �i monitorizarea utilizării subven�iilor. Am 
examinat �i utilizarea auditului intern de către institu�iile statului �i rela�ia dintre auditul 
intern �i cel extern.  
 

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
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Statul danez nu a stabilit un cadrul CPI printr-un document separat sau un set de reguli. 
Totu�i, în baza regulamentelor existente (de exemplu Ordinul privind Contabilitatea Publică) 
�i a liniilor directoare prescriptive („Responsabilitatea pentru management – orientare 
privind managementul, de la grup la institu�ie”), există un cadru clar pentru 
responsabilită�ile alocate institu�iilor statului pentru a asigura controalele interne adecvate 
�i managementul institu�iei.  
 
Răspunderea este alocată într-o anumită măsură institu�iei locale, în special prin cerin�ele de 
obiective �i managementul performan�ei, managementul creditelor �i proceduri pentru 
aprobarea conturilor. Din acest motiv, controlul intern �i răspunderea sunt strâns legate.   
 
Sectorul public danez este împăr�it în portofolii ministeriale, iar fiecare portofoliu are un 
departament cu agen�ii �i institu�ii subordonate, împreună reprezentând un grup de 
portofolii. Ministrul poartă răspunderea politică finală pentru portofoliul său. Puterile de 
alocare �i inspec�ie au fost delegate nivelului administrativ. 
 
În ceea ce prive�te auditul, există o legătură între nivelurile politic �i administrativ în 
legătură cu auditorii de stat �i ONA. Auditorul General este desemnat de un purtător de 
cuvânt al parlamentului la recomandarea auditorilor de stat, iar ONA este o autoritate de audit 
complet independentă ce raportează parlamentului cu privire la subven�ii �i conturi. 
Auditorii de stat sunt desemna�i de către parlament. Auditorii de stat sunt singurele persoane 
care pot solicita ONA să investigheze un anumit domeniu. În plus, auditorii de stat au dreptul 
să critice mini�trii �i agen�iile în baza rapoartelor �i memorandumurilor ONA. Sec�iunea 
de mai jos explică responsabilită�ile de management �i inspec�ie ale departamentelor �i, 
respectiv, pe ale agen�iilor.  
 
Un departament are responsabilitatea globală de management �i supraveghere pentru un 
portofoliu ministerial. Această responsabilitate de management include stabilirea �i 
gestionarea cadrului financiar global pentru portofoliul ministerial – managementul creditelor 
�i monitorizarea continuă a cheltuielilor, utilizarea facilită�ilor de credit, etc. Mai mult, 
managementul de grup acoperă managementul profesional al institu�iilor �i asigurarea 
îmbunătă�irilor continue în eficien�ă în cadrul grupului. Acest lucru permite unui minister 
individual să stabilească pentru sine procesul �i mecanismele pentru respectarea cerin�elor 
de management pentru îmbunătă�iri continue în eficien�ă. Departamentul are dreptul să 
stabilească priorită�i �i să monitorizeze opera�iunile institu�iilor sale �i astfel să asigure 
operarea sigură �i eficientă a întregului grup. Managementul grupului acoperă: 
 

 managementul creditelor �i monitorizarea cadrului financiar global; 
 managementul �i supravegherea de către contabili �i departamente; 
 managementul statelor de plată; 
 managementul riscului; 
 managementul obiectivelor �i al performan�ei; 
 managementul achizi�iilor �i licita�iilor; 
 digitizarea; 
 responsabilitatea grupului pentru interac�iuni cu centrele de servicii administrative.  

 
3.1.1. Managementul �i supravegherea de către contabili �i departamente 
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Ordinul privind Contabilitatea Publică specifică responsabilitatea globală a departamentelor 
pentru management, contabilitate �i monitorizare financiară. Ordinul privind Contabilitatea 
Publică afirmă că departamentele vor: 
 

 organiza sistemul contabil în cadrul unui minister; 
 monitoriza conformitatea cu regulile contabile; �i 
 asigura furnizarea informa�iilor necesare pentru monitorizarea continuă a 

contabilită�ii interne, raportarea periodică �i pregătirea anuală a conturilor publice 
�i a rapoartelor anuale. 

 
Departamentele au responsabilitatea de a asigura sistemele necesare de control în cadrul 
institu�iilor subordonate ale portofoliului ministerial. În acela�i timp, departamentul trebuie 
să monitorizeze conformitatea cu regulile raportării financiare �i să asigure furnizarea 
informa�iilor necesare pentru managementul financiar, inclusiv monitorizarea creditelor, în 
cadrul portofoliului ministerial. Pentru a-�i exercita responsabilită�ile de inspec�ie �i 
supraveghere, departamentul trebuie să facă cel pu�in următoarele: 
 

 să se asigure că sistemele formale de control intern, inclusiv instruc�iunile �i 
raportarea financiară, sunt în vigoare în cadrul institu�iilor sale; acest lucru este 
documentat în cadrul instruc�iunilor ministeriale �i departamentul trebuie să aprobe 
instruc�iunile către întreprinderi.  

 să se asigure că utilizarea în IT a datelor contabile are loc în mod corespunzător, într-
un mod care inspiră încredere �i sigur; acest lucru include supravegherea proceselor 
�i controalelor administrative de afaceri, acolo unde responsabilită�ile �i sarcinile 
nu sunt transferate către un centru de servicii.  

 să se asigure că institu�iile verifică �i aprobă conturile lor trimestriale; departamentul 
aprobă conturile globale ale ministerului �i rapoartele anuale ale institu�iei �i este 
responsabil pentru transferuri, corecturi, prelungiri, etc. privitoare la transferul 
subven�iilor în cadrul portofoliului ministerial.  

 să urmărească în mod activ primirea de informa�ii din partea institu�iilor, de 
exemplu sub forma unor cifre trimestriale privind condi�iile financiare, de personal 
�i plată, precum �i alte informa�ii care pot demonstra dacă administra�ia �i 
managementul unei institu�ii func�ionează în mod adecvat. 

 să intervină în �i să abordeze orice probleme pe care le descoperă în cadrul 
institu�iilor.  

 
În îndeplinirea rolului său de inspec�ie �i supraveghere, departamentul are o serie de 
instrumente �i op�iuni pentru asigurarea standardului procedurilor de lucru �i inspec�ie în 
cadrul institu�iilor sale. Acestea includ crearea de unită�i de control departamentale. 
Totu�i, depinde de fiecare departament să stabilească modul în care trebuie exercitate 
supravegherea necesară �i responsabilită�ile de management.  
 

3.1.2. Responsabilită�ile de management �i supraveghere ale institu�iilor centrale 
guvernamentale 

 
Pentru a asigura institu�ii eficiente care livrează rezultate ce respectă obiectivele de politică, 
institu�iile statului trebuie, cel pu�in, să stabilească obiective pentru activitatea lor �i să 
monitorizeze rezultatele acestora în cadrul raportului lor anual. Acesta este un element 
esen�ial în prioritizarea �i monitorizarea utilizării subven�iilor.  
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Obiectivele �i cerin�ele privind performan�a sunt stabilite în baza unui dialog dintre 
managementul institu�iei �i departamentul respectiv �i în cadrul condi�iilor de bază de 
management ale portofoliului ministerial, ale legisla�iei aplicabile �i ale cerin�elor legale 
�i regulilor privind bugetul �i subven�iile.  
 
În principiu, managementul riscului principalelor activită�i ale institu�iei, adică evaluarea 
�i managementul devierilor incerte �i poten�iale de la opera�iunile �i activită�ile 
planificate, face parte din propriul management financiar al institu�iei �i din 
responsabilitatea sa managerială. Statul danez este auto-asigurat, ceea ce înseamnă că 
institu�iile trebuie să efectueze managementul riscului propriilor active. Departamentul are 
responsabilitatea de a asigura faptul că institu�iile în mod special vulnerabile, care prezintă 
un risc ridicat de a înregistra pierderi semnificative, sunt luate în calcul în cadrul procesului 
bugetar �i că institu�iile relevante lucrează pentru a gestiona aceste probleme.  
 

3.1.3. Responsabilitatea de management în cadrul institu�iilor central - 
guvernamentale  

 
Conducerea institu�iei trebuie să asigure utilizarea optimă a resurselor în legătură cu 
obiectivele institu�iei. Managementul financiar acoperă managementul resurselor financiare, 
activită�ilor, resurselor �i rezultatelor institu�iei. Cerin�ele de bază pentru institu�ie 
includ contribu�ii bugetare, managementul subven�iilor �i controlul bugetului, precum �i 
rapoarte contabile �i anuale.  
 
Departamentul creează un cadru pentru obiective �i procesul de management al 
performan�ei, inclusiv instrumentele de management care ar trebui să fie folosite. Poate 
con�ine un grafic de timp �i proceduri pentru negociere cu privire la stabilirea de obiective 
�i raportarea, monitorizarea �i evaluarea performan�ei �i îndeplinirii obiectivelor.  
 
Pentru institu�ii, există patru cerin�e de bază care trebuie să fie îndeplinite pentru a satisface 
obiectivele globale �i managementul performan�ei departamentului. 
 

 institu�ia trebuie să stabilească obiective pentru sarcinile sale esen�iale.  
 institu�ia trebuie să stabilească obiective de calitate ale politici de RU. Acestea pot fi 

incluse în cadrul performan�ei institu�iei sau în contractele directorilor sau pot fi 
aduse la cuno�tin�a publicului în alt fel.  

 în cadrul raportului său anual, institu�ia trebuie să raporteze cu privire la toate 
obiectivele externe, adică obiective prevăzute în Legea privind Finan�ele sau 
convenite în alt mod între departamentul relevant �i institu�ie.  

 institu�ia �i departamentul trebuie să revizuiască obiectivele institu�iei �i 
rezultatele sale cel pu�in o dată pe an. 

 
Ca un minim, institu�iile trebuie să raporteze cu privire la obiective în rapoartele lor anuale. 
În acest sens, departamentul trebuie să revizuiască �i să evalueze progresul institu�iei, chiar 
dacă acest lucru se face uneori înainte de pregătirea raportului anual.  
 
�eful departamentului poate încheia un contract cu salariu bazat pe performan�ă cu un 
director de agen�ie sau institu�ie care include o clauză de plată variabilă în plus fa�ă de 
salariul fix. Această practică are scopul de a clarifica obiectivele �i coordonarea institu�iei 
pentru dezvoltarea institu�iei �i managementul său cu accentul pus pe rezultate �i impact.  
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3.1.4. Raportarea �i aprobarea  

 
Raportarea �i aprobarea se bazează pe o ierarhie ce constă în principiu din agen�iile �i 
departamentele central - guvernamentale. Rapoartele sunt aprobate lunar, trimestrial �i anual 
în SKS. Institu�iile ce raportează aprobă pentru întreprinderi, care aprobă pentru 
departamente, care la rândul lor aprobă pentru Agen�ia Daneză de Management 
Guvernamental �i ONA.  
 
Aprobarea lunară este tehnică (reconciliere între sisteme), în timp ce aprobările trimestriale �i 
anuale sunt substan�iale �i au loc prin SKS. Aprobarea trimestrială include o verificare cu 
privire la: 
 

1. conformitatea dintre datele înregistrate în conturile bugetare �i datele înregistrate în 
sistemul financiar local; 

2. conformitatea dintre subven�iilor înregistrate �i actele de credit, etc.; 
3. faptul că utilizarea subven�iilor este rezonabilă, �inând cont în acela�i timp de 

activită�ile din perioada anterioară; 
4. reconcilierea contabilă între active �i pasive;  
5. faptul că activele �i pasivele sunt la un nivel rezonabil;  
6. faptul că denumirile principalelor conturi �i sub-conturi folosite sunt corecte; �i 
7. faptul că acele conturi con�in toate fondurile pentru care este responsabilă institu�ia 

particulară, întreprinderea �i portofoliul ministerial. 
 
Cu privire la punctele 3 �i 5, în mod special, conducerea trebuie să aibă o responsabilitate 
activă pentru a decide dacă circumstan�ele sunt rezonabile. Acest lucru cere stabilirea de 
proceduri de afaceri �i controale interne care pot oferi feedback conducerii �i o asigurare cu 
privire la corectitudinea aranjamentelor �i fiabilitatea conturilor. 
 
Aprobarea anuală implică acelea�i cerin�e precum cea trimestrială, dar necesită �i 
asigurarea faptului că debitorii, sumele preplătite �i acumulate, etc. sunt înregistrate în 
conturi, astfel încât acest lucru să ofere o imagine corectă privind venitul �i cheltuielile, 
precum �i activele �i pasivele la sfâr�itul anului financiar. În plus, departamentele trebuie să 
aprobe conturile ministeriale prin depunerea declara�iei financiare la Agen�ia Daneză pentru 
Management Guvernamental �i la ONA, cuprinzând următoarele informa�ii: 
 

 dacă s-au produs schimbări în ceea ce prive�te principiile contabile care ar putea fi 
relevante pentru evaluarea conturilor din anul respectiv; 

 dacă acele conturi con�in toate fondurile pentru care este responsabil portofoliul 
ministerial; 

 dacă sunt folosite subven�iile corect; 
 dacă activele �i pasivele au fost calculate corect.  

 
Mai mult, în declara�iile sale contabile, departamentul trebuie să confirme că, în ceea ce 
prive�te raportarea financiară, au fost stabilite proceduri de afaceri �i controale interne care 
asigură, în măsura posibilă, faptul că aranjamentele acoperite de raportarea financiară sunt 
conforme cu subven�iile acordate, legile �i alte regulamente, precum �i cu contractele 
încheiate �i practica obi�nuită. Departamentele trebuie să aprobe �i transferurile anuale de 
subven�ii rela�ionate cu sfâr�itul de an.  
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Raportul anual al institu�iei de stat este avizat de conducerea întreprinderii �i departamentul 
ministerial relevant. Avizarea afirmă că: 
 

 raportul anual este corect, adică nu con�ine denaturări sau omisiuni importante �i că 
obiectivele din raportul anual au fost stabilite �i s-a raportat cu privire la ele într-o 
manieră satisfăcătoare; 

 aranjamentele acoperite de raportarea financiară sunt conforme cu subven�iile 
acordate, legile �i alte regulamente, precum �i contractele încheiate �i practica 
obi�nuită;  

 procedurile de afaceri care asigură managementul adecvat din perspectivă financiară al 
resurselor au fost create în cadrul institu�iilor cuprinse în raportul anual. 

 
Pentru fiecare institu�ie ce raportează, trebuie pregătite „instruc�iuni contabile” care descriu 
modul în care este structurat în cadrul institu�iei managementul contabil sub forma 
procedurilor de afaceri. Nu există nicio cerin�ă pentru instruc�iunile contabile să fie 
aprobate de către o autoritate superioară, dar ele trebuie pregătite în conformitate cu liniile 
directoare din instruc�iunile întreprinderii relevante.   
 

3.2. Auditul Intern 
 
Poate fi organizată o unitate de audit intern prin acordul dintre ministrul în cauză �i Auditorul 
General (Sec�iunea 9 din Legea privind Auditorul General, cunoscut astfel în general ca un 
„Acord în baza Sec�iunii 9”) pentru institu�ii individuale sau pentru zone institu�ionale sau 
de management. Cooperarea dintre ONA �i auditul intern este organizată prin �edin�e 
regulate. La fel ca ONA, auditorii interni trebuie să-�i îndeplinească sarcinile în conformitate 
cu principiile de bună practică în audit, conform prevederilor Sec�iunii 3 din Legea privind 
Auditorul General. Con�inutul specific al auditului a evoluat în linie cu practica dezvoltată de 
ONA, prin cooperarea sa cu ministerele cu privire la pregătirea instruc�iunilor de audit �i 
prin cooperarea sa cu al�i auditori care auditează conturi publice.  
 
ONA a elaborat un acord standard în baza Sec�iunii 9 pentru a se asigura că acordurile 
încheiate sunt în general consecvente.  
 
Auditul intern se aplică mai multor ministere �i la niveluri diferite, inclusiv următoarelor: 
 

 Ministerul Finan�elor (MF); 
 Ministerul Apărării; 
 Ministerul Alimenta�iei, Agriculturii �i Pescuitului; 
 Ministerul Fiscal; 
 Ministerul Justi�iei; 
 Ministerul Transporturilor.  

 
Sarcinile îndeplinite de auditorii interni �i partea din grup respectivă care este acoperită de 
audit diferă de la un minister la altul. În MF, auditorii interni auditează toate agen�iile 
grupului, în timp ce în anumite alte ministere, auditurile interne sunt mai concentrate atât în 
ceea ce prive�te zonele auditate cât �i portofoliul de proiecte. Următoarea sec�iune este 
bazată în special pe modul în care auditurile interne sunt efectuate în cadrul MF. 
 

3.2.1. Natura independen�ei func�ionale  
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Piatra de temelie a auditului intern este acordul încheiat cu ONA în baza Sec�iunii 9 din 
Legea privind Auditorul General. În cadrul acestui acord, un audit intern trebuie să fie 
independent de conducere în ceea ce prive�te planificarea, prioritizarea, organizarea �i 
implementarea. Auditorii interni trebuie să aibă acces la toate informa�iile care sunt, în 
opinia lor, necesare pentru exercitarea atribu�iilor lor �i auditul intern trebuie, cu prima 
ocazie, să fie inclus în planificarea �i modificarea sistemelor contabile �i organizării 
proceselor de afaceri. Auditorii interni au oportunitatea de a ajuta �i consilia managementul 
institu�ional în mod continuu.  
 
În mod normal, auditul intern va face parte din organiza�ie ca o func�ie independentă a 
personalului, raportând direct directorului institu�iei. Nu există nicio cerin�ă ca un organism 
de audit intern să facă parte din organiza�ie – poate fi �i un auditor extern sau o firmă de 
audit care efectuează această sarcină, de�i acest lucru se întâmplă în general în cadrul 
institu�iilor non-profit subven�ionate, de exemplu �coli �i întreprinderi publice care sunt 
finan�ate în special de stat �i sunt supuse auditării de către ONA.  
 
În MF, �eful departamentului are dreptul să propună domenii de interes pentru audit, însă 
el/ea nu poate determina rezultatele auditului. În plus, auditurile de grup se concentrează pe 
independen�a agen�iilor individuale care sunt auditate, ceea ce înseamnă că organismul de 
audit intern poate eviden�ia probleme, dar solu�ia trebuie să fie stabilită de agen�ia însă�i. 
Principiul de a nu lua decizii se aplică �i acolo unde auditurile de grup fac parte din grupuri 
de lucru, caz în care acest lucru este foarte clar delimitat. Dacă auditul intern identifică orice 
probleme poten�iale privind independen�a în interfa�a dintre organismele de consultan�ă 
�i audit, atunci ONA este chemată să investigheze situa�ia.  
 
Auditul intern raportează �i oferă recomandări gratuite managementului în cadrul acordului 
în baza Sec�iunii 9 �i privind buna practică de audit public. Auditorii interni rareori î�i 
asumă sarcini în afara ariei de acoperire a auditului intern, dar există momente când sunt 
folosi�i drept cutie de rezonan�ă în dialogul dintre institu�ia supusă auditului �i ONA.  
 
�eful auditului intern din cadrul MF este certificat COR. COR, Schema de Certificare pentru 
Audit Public, este un curs suplimentar de instruire �i certificare pentru auditorii a căror 
sarcină este să auditeze întreprinderile publice. Schema este dedicată �i auditorilor care 
trebuie să auditeze întreprinderile cărora sectorul public le acordă granturi sau în care este în 
alt mod o parte interesată.  
 
Certificarea constă în instruire teoretică, experien�ă practică �i examene. Cerin�ele 
instruirii pentru ob�inerea certificării sunt un curs de master de cinci ani �i un program de 
învă�are continuă constând dintr-o serie de cursuri teoretice care oferă auditorului un 
fundament cu privire la sectorul public �i auditul ca profesie. Cursul de instruire teoretică 
poate fi urmat în acela�i timp pentru auditori care ob�in experien�ă practică de minim trei 
ani în auditarea conturilor publice. Înainte de a putea fi certifica�i, participan�ii la curs 
trebuie să-�i demonstreze abilită�ile teoretice �i practice �i trebuie ulterior să treacă un 
examen practic în audit public.  
 
Personalul din auditul intern trebuie să urmeze un curs de audit public, care este oferit de către 
ONA �i �coala de Afaceri din Copenhaga. Auditorul �ef este �i membru al Institutului de 
Auditori Interni (IIA). Personalul de audit de grup participă la unele cursuri ale IIA. 
 

3.2.2. Raportarea privind auditul intern  
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Auditorii interni raportează �efului departamentului, ONA �i managementului de top al 
agen�iei care este supusă auditului. Auditorii interni avizează conturile �i produc declara�ia 
auditorilor, note cu privire la audit �i scrisori de management. În momentul finalizării 
auditului anual, auditorii interni elaborează un raport scris cu privire la activitatea pe care au 
desfă�urat-o �i concluziile care pot fi trase din raport pentru conducerea institu�iei �i �eful 
departamentului.  
 

3.2.3. Tipuri de audit efectuate  
 
Auditorii interni trebuie să-�i îndeplinească sarcinile de audit în conformitate cu principiile 
bunei practici de audit public. Auditorii interni pot efectua �i audituri de management �i 
oferi un anumit nivel de consultan�ă. Auditorii de grup ac�ionează a�adar drept consilieri 
�i ca o cutie de rezonan�ă pentru �eful departamentului �i alte conduceri de grup, iar 
sarcinile lor includ următoarele:  
 

 verificarea conformită�ii cu legisla�ia, regulamentele, etc. referitor la contabilitate 
�i management, precum �i conformitatea cu politicile �i liniile directoare interne; 

 revizuirea �i evaluarea critică a sistemelor de control intern, a proceselor de afaceri, 
sistemelor, procedurilor IT, etc. dintr-o perspectivă contabilă �i de raportare; 

 consultan�ă managerială cu privire la sistemele IT, controalele interne, etc. dintr-o 
perspectivă contabilă �i de raportare; 

 securitate IT, revizuire continuă, evaluare critică �i consultan�ă cu privire la 
procedurile grupului, etc. pentru a asigura conformitatea cu DS 484 (standardul danez 
privind securitatea informa�ională). 

 
Sarcinile sunt îndeplinite în strânsă legătură cu managementul �i personalul departamentului 
�i agen�iile din subordinea MF, precum �i consultan�i externi, de exemplu în legătură cu 
auditurile pe IT.  
 
Trebuie re�inut �i faptul că auditorii interni nu auditează departamentul, care este oricum 
auditat de ONA.  
 
Auditorii interni efectuează următoarele tipuri de audit.  
 

 Audit financiar: auditul verifică corectitudinea conturilor.  
 Auditul de conformitate: auditul verifică faptul că aranjamentele acoperite de 

raportarea financiară sunt consecvente cu subven�iile acordate, legile �i alte 
regulamente, contractele încheiate �i practica obi�nuită.  

 Auditul de management: auditul evaluează dacă a fost acordată aten�ia financiară 
necesară privind managementul fondurilor �i operarea întreprinderilor acoperite de 
conturi. A cere întreprinderilor să acorde „aten�ia financiară necesară” înseamnă că 
managementul lor financiar trebuie să asigure economie, eficien�ă �i eficacitate în 
îndeplinirea sarcinilor lor.  

 
Diferitele tipuri de audit sunt efectuate într-o măsură variabilă, în func�ie de tipul de 
institu�ie care este supusă auditului.  
 

3.2.4. Procedura formală de urmărire pentru manageri cu privire la rapoartele de 
audit intern  
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Un element fix în contractul de performan�ă al unei agen�ii este că orice comentarii făcute 
de auditorii de grup trebuie să fie implementate în termen de trei luni de la prezentare, dacă nu 
este convenit altfel.  
 

3.2.5. Cum sunt separate sarcinile între auditul intern �i inspec�ia financiară  
 
Nu este cazul – statul danez nu are o unitate centrală de control în prezent.  
 

3.3. Rela�iile dintre auditul intern �i auditul extern  
 
În general, cooperarea se bazează pe efectuarea de către auditorii interni a majorită�ii 
auditurilor, ONA supraveghind activitatea auditorilor �i efectuând un audit suplimentar, dacă 
este necesar. ONA păstrează responsabilitatea globală pentru efectuarea auditului.  
 
Auditarea financiară este principala sarcină a auditorilor interni, în timp ce ONA se limitează 
la supraveghere �i, dacă este necesar, la un audit suplimentar. În principiu, auditul intern 
trebuie să efectueze �i auditul de management, cel pu�in sub forma unui audit continuu de 
management, care poate fi deseori efectuat asupra acelora�i opera�iuni ca auditul financiar.  
 
Investiga�iile majore cad în general în afara ariei de acoperire a auditorilor interni. Totu�i, 
are sens ca auditorii interni să ajute ONA în legătură cu investigarea zonei institu�ionale 
respective, dar nu este cazul întotdeauna.  
 
Cooperarea dintre auditul intern �i ONA este organizată prin �edin�e trimestriale. 
Supravegherea de către ONA a auditorilor interni �i cooperarea practică are loc prin dialog 
continuu.  
 

3.3.1. Consiliile de audit sau comitetele de audit 
 
Statul danez nu are consilii sau comitete de audit. Acest lucru se datorează probabil faptului 
că auditurile interne în cadrul ministerelor �i agen�iilor sunt limitate. Un alt fapt care trebuie 
luat în calcul este că ONA evaluează contractele stabilind grupuri de audit intern �i evaluând 
activitatea auditorilor interni �i că este responsabilă pentru audit la nivel global.  
 

3.3.2. Coordonarea controlului public intern 
 
Statul danez nu are unită�i centrale de coordonare înfiin�ate pentru a armoniza controalele 
interne în cadrul statului sau a evalua func�ionalitatea sistemelor de control intern sau a 
auditurilor interne în cadrul statului. 
 

4. Inspec�ia financiară 
 
Nu este cazul.  
 

5. Reforme în curs �i viitoare 
 
Cu privire la RAP (reforma administra�iei publice) �i CPI, nu există reforme în curs, nici nu 
au fost vreunele planificate pentru viitor. Cu privire la MCP (managementul cheltuielilor 
publice), încercăm să consolidăm această arie prin ini�iative noi orientate atât către 
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managementul cheltuielilor globale cât �i către managementul financiar în institu�ii 
individuale.  
 
 Baza legală pentru controlul public intern 

 
Următoarele regulamente fac parte din nucleul sistemului CPI danez: 
 
 Constitu�ia daneză; 
 Legea daneză privind Contabilitatea Publică �i regulamentele conexe; 
 Legea daneză privind Auditorul General �i regulamentele conexe; 
 Ghidul privind bugetul; �i  
 Responsabilitatea pentru management – orientare cu privire la management, din partea 

institu�iilor grupului (un cadru pentru guvernare responsabilă).  
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ESTONIA  
……………………………………………………………….. 
Controlul Public Intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de Control Public Intern (CPI) 
 

1.1. Dezvoltarea sistemelor de control public intern �i a func�iei de audit 
intern 

 
La data de 21 martie 2000, guvernul republicii (denumit în continuare „guvernul”) a desemnat 
Ministerul Finan�elor (MF) spre a se ocupa de controlul intern �i auditul intern în sectorul 
public. La data de 14 februarie 2000, a fost înfiin�at un Departament de Control Financiar 
(DCF) în cadrul Ministerului Finan�elor, ale cărui sarcini includeau coordonarea �i analiza 
sistemului de control intern, organizarea de audituri interne în cadrul autorită�ilor puterii 
executive (APE) �i lansarea de propuneri pentru îmbunătă�irea acestora.  
 
La data de 7 iunie 2000, parlamentul a adoptat Legea privind Guvernul �i Legea privind 
Titlurile oficiale ale Func�ionarilor publici de stat �i Scara salarială, care prevedea 
responsabilitatea �efilor APE de a asigura aplicarea unui sistem de control intern �i 
organizarea de activită�i de audit intern. Autorită�ile guvernamentale �i de stat au fost 
nevoite să desemneze o persoană responsabilă pentru auditul intern �i, dacă era necesar, să 
înfiin�eze o unitate structurală adecvată pentru a efectua auditul intern până la data de 1 
ianuarie 2001. Din acel moment, sistemul de audit intern public a func�ionat în mod 
continuu. Regulile generale pentru auditul intern pentru autorită�ile guvernamentale �i de 
stat au fost adoptate prin Regulamentul Guvernamental nr. 329 din 18 octombrie 2000, 
stabilind �i cerin�e suplimentare pentru auditorii interni în momentul angajării acestora.  
 
Până în 2005, responsabilitatea pentru efectuarea coordonării dezvoltării auditului intern 
(unitatea centrală de armonizare - UCA) a apar�inut unui oficial care lucra în subordinea 
�efului DCF �i care era responsabil pentru armonizarea metodelor de audit intern, consiliind 
auditorii interni �i coordonând dezvoltarea �i implementarea sistemului de control financiar. 
La data de 16 martie 2005, a fost înfiin�ată o unitate de coordonare a auditului intern în 
cadrul DCF, responsabilă pentru propuneri de modificare a legilor ce reglementau sistemul de 
control intern �i organizarea auditului intern, dezvoltarea de instruc�iuni metodice pentru 
organizarea activită�ii auditorilor interni �i pentru evaluarea sistemelor de control intern, 
pregătind un plan strategic �i un plan de lucru consolidat pentru auditul intern, organizând 
raportarea privind auditul intern �i schimbul de informa�ii �i armonizând metodele de audit 
intern.  
 
La data de 25 mai 2006, guvernul a aprobat „Conceptul de audit intern pentru APE”. 
Conceptul acoperea: 
 

• rolul Ministerului Finan�elor în cadrul sistemului de audit public intern; 
• participarea guvernamentală în chestiuni rela�ionate cu auditul; 
• reorganizarea func�iei de audit intern în cadrul guvernului; 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Finanțelor din 15 martie 2011. 
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• îmbunătă�irea calită�ii auditului intern; 
• îndeplinirea atribu�iilor unui organism de audit în perioada bugetului Uniunii 

Europene 2007-2013.  
 
În iulie 2006, guvernul a cerut Ministrului Finan�elor să dezvolte cerin�e suplimentare de 
competen�ă �i criterii de calitate a activită�ii pentru auditorii interni. În cadrul strategiei 
na�ionale bugetare au fost stabilite obiective strategice �i indicatori de performan�ă. 
Ministerul Finan�elor urma să asigure: 
 

• un transfer de la bunele practice na�ionale la standardele interna�ionale de audit 
intern în practica profesională a auditorilor interni; 

• calitate îmbunătă�ită a func�iei de audit intern pentru a respecta cerin�ele na�ionale 
�i interna�ionale; �i 

• proiectarea unui sistem pentru certificarea profesională a auditorului intern �i 
monitorizarea performan�ei acestuia �i construirea cadrului legislativ pentru 
implementarea sistemului.  

 
Dezvoltarea conceptului de profesie de auditor intern creează o continuitate metodică în 
instruirea profesională �i practicile auditorilor interni publici �i stabile�te principiile de 
bază pentru dezvoltarea �i evaluarea calită�ii activită�ii de audit intern.  
 
La sfâr�itul anului 2009, sistemul de certificare profesională �i monitorizare a calită�ii a 
fost dezvoltat �i cadrul legal de implementare pregătit. Sistemul se bazează pe recomandări 
ale Institutului Interna�ional de Auditori Interni (IIA) �i pe Cadrul privind Practicile 
Profesionale Interna�ionale (CPPI).  
 
Legea privind Contabilii Publici Autoriza�i (LCPA), adoptată în ianuarie 2010, specifică 
printre altele cerin�ele pentru auditorii interni, baza legală pentru activitatea auditorilor 
interni, dreptul auditorilor interni la practici profesionale �i principiile de bază pentru 
monitorizarea calită�ii auditului intern. LCPA acoperă activitatea auditorilor interni din 
sectorul public �i în societă�i �i entită�i din sectorul privat care sunt clasificate drept 
publice. Legea introduce linii directoare obligatorii privind principiile CPPI (defini�ia 
auditului intern, codul de etică, standardele interna�ionale de practici profesionale în auditul 
intern) în legisla�ia estoniană.  
 
La data de 5 aprilie 2010, Ministrul Finan�elor a înfiin�at Comitetul de Calificare 
Profesională pentru Auditori drept comitet consultativ pentru a aborda chestiuni rela�ionate 
cu practica profesională de audit intern �i monitorizarea calită�ii. Obiectivul comitetului este 
să ajute la dezvoltarea activită�ii profesionale a auditorilor interni �i calitatea acesteia.  
 
Cei care doresc să ob�ină certificatul interna�ional de Auditor Guvernamental Profesional 
Autorizat (AGPA) vor avea ocazia de a da examenul în limba estoniană din toamna anului 
2011, care va fi pregătit în cooperare cu sucursala estoniană a IIA. 
 

1.2. Dezvoltarea managementului �i controlului financiar  
 
În iunie 1999, parlamentul a adoptat Legea privind Bugetul de Stat (LBS), care reglementează 
în special zona de management financiar. Legea a fost modificată semnificativ în 2002 �i 
2003.  
 



79 
 

 

La data de 1 ianuarie 2004, au intrat în vigoare Regulile Generale pentru Contabilitatea 
Sectorului Public. O schimbare majoră a fost că regulile contabile au fost aduse în linie cu 
principiile contabile de bază ale SICSP (Standardele Interna�ionale de Contabilitate în 
Sectorul Public) �i că cerin�ele pentru pregătirea declara�iilor consolidate �i principiile 
contabile comune �i regulile de depunere a declara�iilor către MF s-au bazat pe planul de 
conturi comun. În ianuarie 2004, transferul la contabilitatea de angajament era complet 
realizat.  
 
În 2004, au fost proiectate instruc�iuni cuprinzătoare pentru achizi�ii publice, care au servit 
drept instrument pentru persoanele care organizau achizi�ii publice. Un nou registru de 
achizi�ii publice a fost lansat la începutul anului 2004. În 2005, a fost aprobat un regulament 
guvernamental pentru recondi�ionarea planificării strategice a statului. Acesta reglementează 
sistemul de planificare strategică pentru APE �i oferă un rol major planurilor de dezvoltare 
strategică în pregătirea bugetului de stat.  
 
În 2005, pentru prima oară, raportul de stat anual consolidat din 2004 a fost pregătit în baza 
unor principii contabile similare celor aplicate în sectorul privat. Pentru prima oară, raportul 
de stat anual consolidat prevedea un raport consolidat de activitate, care informa parlamentul 
�i publicul despre cele mai semnificative activită�i întreprinse �i realizate de către stat. În 
2005, subsidiarele guvernului local au fost incluse în declara�iile financiare consolidate de 
stat. Începând cu anul 2005, raportul de stat anual consolidat a inclus întregul sector public. În 
2006, strategia bugetului de stat pentru 2007-10 a fost finalizată împreună cu un cadru 
financiar cuprinzător, incluzând �i strategia �i planurile de implementare ale Fondurilor 
Structurale UE pentru 2007-13.  
 
Conceptul ini�ial de dezvoltare a managementului financiar de stat a fost formulat de către 
MF la sfâr�itul anului 2007, sugerând: 
 

 implementarea unei bugetări bazate pe performan�ă; 
 transferul de la bugetare bazată pe numerar la bugetare bazată pe angajamente; 
 consolidarea disciplinei financiare; �i 
 îmbunătă�irea eficien�ei sistemelor de control intern.  

 
În 2009, au fost ini�iate două proiecte na�ionale de dezvoltare pe termen lung; proiectul de 
consolidare a serviciilor de suport �i proiectul pentru managementul performan�ei, acesta 
din urmă acoperind problema creării unei legături între func�iile statului de planificare 
strategică �i management financiar. O analiză detaliată a fost efectuată în 2009 pentru a 
consolida serviciile de suport �i transferul contabilită�ii financiare, de personal �i privind 
statele de plată la software-ul comun. Graficul de timp respectiv �i planul de ac�iune au fost 
pregătite pentru 2010-13.   
 
O nouă Lege privind Contabilii Public Autoriza�i a intrat în vigoare în martie 2010, stabilind 
baza legală pentru practica profesională a contabililor publici autoriza�i, definind baza legală 
pentru auditorii certifica�i �i firmele certificate de audit, precum �i responsabilitatea �i 
baza legală pentru activitatea de audit intern în sectorul public.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
MF are responsabilitatea de a coordona planificarea �i implementarea politicii bugetare �i de 
a organiza func�ia contabilă de stat.  
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2.1. Pregătirea bugetului de stat  

 
Baza legală pentru pregătirea bugetului de stat se regăse�te în constitu�ie, Legea privind 
Guvernul, LBS(urile)(1) �i legile fiscale. Baza efectivă pentru colectarea veniturilor �i a 
cheltuielilor este strategia bugetului de stat �i planurile sale ministeriale de dezvoltare. Un 
plan de dezvoltare este aprobat de către ministrul relevant în urma discu�iilor cu primul-
ministru �i al�i mini�tri relevan�i. Planurile de dezvoltare sunt înaintate MF până la data 
de 1 martie, după care Ministerul Finan�elor va pregăti strategia bugetului de stat pentru 
următorii patru ani. 
 
Strategia bugetului de stat este baza pentru pregătirea unui proiect anual de buget de stat. 
Proiectele de buget pentru institu�iile constitu�ionale �i ministere sunt înaintate MF. MF va 
pregăti un proiect de buget de stat �i îl va înainta împreună cu un memorandum explicativ 
guvernului. Guvernul va înainta parlamentului proiectul de buget de stat �i memorandumul 
explicativ, împreună cu o prezentare generală a situa�iei economice a �ării �i principalele 
obiective ale guvernului, care va adopta apoi LBS anuală.   
 
Bugetul de stat este pregătit �i implementarea sa este monitorizată pe bază de numerar, în 
timp ce contabilitatea �i raportarea cu privire la soldul sectorului guvernamental este 
efectuată pe bază de angajamente. Întrucât contabilitatea sectorului public este complet bazată 
pe angajamente, dar chitan�ele �i transferurile sunt înregistrate în numerar, există dublă 
contabilitate în cadrul sistemului de management financiar. Astfel, nu este posibil să se facă o 
legătură între volumele veniturilor bugetului de stat �i cheltuielile acestuia direct la soldul 
sectorului public bazat pe angajamente.  
 
LBS prescrie o clasificare detaliată a veniturilor bugetare, a cheltuielilor �i tranzac�iilor 
financiare. Cu scopul de a monitoriza cheltuielile bugetului de stat, vor fi introduse codurile 
de clasificare a bugetului de stat pentru a înso�i ordinele de plată.  
 

2.2. Contabilitatea de stat 
 
Contabilitatea de stat este reglementată de Legea Contabilită�ii, precum �i de Regulile 
Generale privind Contabilitatea de Stat �i liniile directoare conform Standardelor Contabile 
pentru Sectorul Public (SCSP), cu excep�ia chestiunii privind dubla contabilitate men�ionată 
mai sus.  
 
Managementul tuturor fluxurilor de numerar ale guvernului central, inclusiv investirea 
rezervelor de stat, se efectuează central prin intermediul trezoreriei de stat. Pentru a organiza 
implementarea bugetului de stat, a fost introdus un sistem electronic al trezoreriei de stat. 
Sistemul electronic al trezoreriei de stat este o aplica�ie de Internet care permite clien�ilor să 
comunice cu trezoreria statului.  
 

2.3. Registre 
 
Au fost create o serie de sisteme informa�ionale �i registre: 
 

                                                            
1 Legea privind Bugetul de Stat și Legea Anuală privind Bugetul de Stat. 



81 
 

 

 Sistemul Informa�ional al Bugetului de Stat pentru planificarea strategiei bugetului de 
stat, a bugetului de stat �i a clasificării bugetului de stat, etc.; 

 Baze de date pentru raportarea privind execu�ia plă�ilor de la bugetul de stat (anii 
2003-2008 �i din 2009), adică trezoreria de stat electronică; 

 Balan�e de verificare – balan�e bazate pe angajamente de combina�ii de conturi 
care sunt folosite pentru a pregăti declara�ii financiare bazate pe angajamente; 

 Sistemul de Analiză a Bugetului de Stat, ce reprezintă o dezvoltare a Sistemului 
Informa�ional al Bugetului de Stat care permite progresul implementării bugetare ce 
trebuie analizat, precum �i cererile bugetare ce trebuie depuse; 

 Registrul de Achizi�ii Publice; 
 Mediul electronic de achizi�ii publice, proiectat pentru persoane care organizează 

achizi�ii �i ofertan�i inten�iona�i pentru organizarea de achizi�ii publice 
electronice; 

 Registrul de ajutor de stat �i ajutor de importan�ă redusă; 
 Registrul Imobiliar de Stat; �i 
 Sistemul contabil SAP. 

 
2.4. Competen�a 

 
Marea majoritate a oficialilor din sectorul public trebuie să adere la Legea privind 
Func�ionarii Publici �i alte legi, coduri �i reguli relevante. Recrutarea �i evaluarea 
personalului sunt reglementate prin regulamentul guvernamental „Aprobarea cerin�elor de 
evaluare pentru grupurile principale de pozi�ii (define�te �i cerin�ele minime necesare 
pentru a servi drept func�ionar public de nivel mai înalt)” �i „Organizarea competi�iilor �i 
a evaluărilor”. Mai mult, politica �i practicile de recrutare a personalului sunt reglementate de 
regulile de lucru �i liniile directoare ale departamentului de resurse umane.  
 

2.5. Tonul în vârf 
 
MF nu poate dicta ministerelor de resort ce trebuie să facă �i în ce mod. Ministerul însă, este 
responsabil pentru pregătirea bugetului de stat �i pentru asigurarea implementării depline �i 
utilizării prudente a banilor contribuabilului. De asemenea, MF poate �i trebuie să ceară ca 
utilizatorii fondurilor bugetare să-�i asume o planificare atentă, precum �i o implementare 
corectă �i transparentă. MF nu poate cere ca al�ii să îndeplinească cele de mai sus dacă nu 
oferă exemple de economie, eficien�ă �i eficacitate.  
 

2.6. Componentele controlului extern 
 
Fiecare entitate contabilă de stat definită pregăte�te un raport anual �i-l înaintează Oficiului 
Na�ional de Audit (ONA). Declara�iile financiare pregătite în 2011 �i ulterior sunt auditate 
de către ONA. Fiecare entitate va înainta un raport anual, împreună cu raportul de audit al 
ONA, către MF. MF înaintează rapoarte anuale ale ministerelor �i cancelariei de stat, 
împreună cu rapoartele de audit ale ONA, către guvern. Guvernul va decide cu privire la 
aprobarea acestor rapoarte anuale.  
 
MF pregăte�te un raport anual consolidat de stat pe care îl va audita ONA; ONA va verifica 
�i dacă tranzac�iile au fost legale. MF înaintează raportul anual consolidat de stat împreună 
cu raportul de audit al ONA către guvern spre aprobare �i-l publică pe pagina sa principală de 
internet. Guvernul înaintează raportul anul consolidat de stat aprobat parlamentului spre 
aprobare. Raportul de audit al ONA va fi ata�at raportului ini�ial.  
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3. Conceptul de control public intern  

 
 Mediul de control 

 
În termeni juridici, mediul de control este format din mai multe acte normative deja 
men�ionate mai sus �i alte texte de lege, reglementări, reguli, manuale, etc. Mai multe 
sisteme IT, precum registre, baze de date �i medii electronice, joacă un rol important în 
organizarea administra�iei de stat �i crearea mediului de control.  
 

 Evaluarea riscului 
 
Regulamentul guvernamental „Tipuri de planuri de dezvoltare strategică �i reguli pentru 
pregătirea, modificarea, implementarea, evaluarea �i raportare lor” stipulează că orice 
autoritate de stat va înainta o analiză rezumativă de risc �i o analiză a mediului de activitate 
(situa�ia curentă a organiza�iei, disponibilitatea de a atinge obiectivele stabilite, o descriere 
a riscurilor semnificative rela�ionate cu implementarea planului de dezvoltare �i activită�i 
pentru gestionarea acestor riscuri). Nu există alte legi care să abordeze evaluarea riscului. 
�eful entită�ii de contabilitate de stat va indica în raportul său anual dacă a fost efectuată o 
evaluare a riscului pe parcursul perioadei de raportare sau nu. Rapoartele de audit intern din 
2009 indică faptul că în majoritatea cazurilor a fost efectuată o evaluare a riscului. Inten�ia 
este ca MF să actualizeze liniile directoare privind evaluarea riscului în 2011.  
 

 Activită�ile de control 
 
Legea �i regulile interne care reglementează activitatea din diverse sectoare prevăd multe 
activită�i de control. De exemplu, conform regulilor generale privind contabilitatea de stat, 
principiile �i procedurile unei entită�i trebuie să stabilească cerin�e pentru pregătirea �i 
verificarea documentelor sursă, introducerea de date într-un sistem informatic de contabilitate, 
evaluarea jurnalelor �i registrelor contabile �i păstrarea documentelor. Regulile generale 
includ �i cerin�ele privind termenele limită pentru înaintarea documentelor �i rapoartelor.  
 
Responsabilită�ile angaja�ilor unei entită�i contabile sunt determinate de fi�ele de post. 
Cerin�ele pentru verificarea documentelor sunt stabilite de principiile �i procedurile 
contabile ale entită�ii, care stabilesc �i cine este responsabil pentru asigurarea faptului că: 
 

• un anumit document reflectă corect o anumită tranzac�ie; 
• sumele, pre�urile �i alte condi�ii privind un anumit document respectă contractele 

încheiate anterior; 
• o tranzac�ie este legală �i necesară; 
• o tranzac�ie este în conformitate cu bugetul; 
• termenii �i condi�iile unei tranzac�ii sunt similare cu termenii �i condi�iile unor 

tranzac�ii asemănătoare; �i  
• principiul economiei este aplicat în momentul încheierii contractelor.  

 
Angaja�ii unită�ii contabile se vor asigura că următoarele informa�ii sunt verificate �i că 
informa�iile sunt introduse corect în sistemul contabil informatic când verifică documente �i 
pregătesc documente de transfer (plată): 
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• o tranzac�ie este în conformitate cu principiile privind monitorizarea implementării 
bugetare; 

• conturile, partenerul tranzac�iei, domeniul de activitate, sursa, fluxul de numerar �i 
codurile de clasificare bugetară sunt corecte; 

• termenul de plată; 
• perioada de angajament; 
• informa�ii privind destinatarul, inclusiv când apare TVA pe documentul de achizi�ie, 

efectuarea de verificări pentru a confirma dacă furnizorul este înregistrat ca persoană 
plătitoare de TVA �i dacă factura este pregătită în conformitate cu Legea privind 
TVA-ul; 

• dacă bunul, serviciul sau alt beneficiu la care se face referire a fost achitat anterior; �i 
• dacă tranzac�ia de achizi�ie a fost verificată conform cerin�elor stabilite pentru 

verificările documentelor �i a fost aprobată de către persoana(persoanele) 
autorizată(e) în acest sens.  

 
Cerin�ele privind verificările documentelor trebuie să asigure faptul că persoana autorizată 
(semnatarul) �i angajatul unită�ii contabile nu sunt una �i aceea�i persoană. �eful 
autorită�ii va desemna persoana(persoanele) autorizată(e) în baza competen�ei sale. Fiecare 
document sursă trebuie semnat atât de persoana autorizată cât �i de angajatul unită�ii 
contabile.  
 
Dacă este posibil, două persoane (principiul celor patru ochi) sunt implicate în procesul de 
transfer de bani. Când sunt efectuate transferuri electronice, drepturile sunt alocate în a�a fel 
încât o persoană nu poate efectua singură un transfer de bani. Pentru a îndeplini această 
cerin�ă, persoana care realizează un transfer trebuie să fie diferită de persoana care acceptă 
transferul. O altă persoană în afara casierului aprobă ordinele de plată în numerar.  
 
Cele de mai sus asigură faptul că responsabilită�ile sunt separate în momentul efectuării de 
tranzac�ii – drepturile de aprobare sunt alocate, principiul celor patru ochi este aplicat – �i 
că sistemele informatice au verificări automate privind resursele �i accesul la date, datele 
sunt făcute compatibile �i supravegherea este exercitată.  
 
Măsurile de control pentru sistemele informatice sunt automate �i de obicei continue. De 
exemplu, următoarele verificări se vor efectua asupra unui ordin de plată introdus în sistemul 
electronic al trezoreriei de stat: 
 

• ordinul de plată este compilat în formatul necesar; 
• autoritatea are fonduri libere de la bugetul de stat sau, în cazul funda�iilor de stat, 

soldul contului electronic de venituri ale trezoreriei de stat este verificat; 
• suma minimă de plată către destinatar prin intermediul unui transfer bancar în 

Republica Estonia este 0,05 EUR �i către o �ară străină 1,90 EUR.  
 
Datorită dezvoltării rapide a sistemelor informa�ionale, măsurile de control sunt actualizate 
constant.  
 
Performan�a func�ionarilor este evaluată cel pu�in o dată pe an în cadrul interviului de 
evaluare al angajatului cu superiorul său. Superiorii supraveghează în mod constant activitatea 
desfă�urată de subordona�ii lor. Întrucât este extrem de important ca func�ionarii care 
trebuie să aplice o serie de controale interne atunci când î�i îndeplinesc sarcinile, să fie 
con�tien�i de măsurile de control existente �i să aprecieze importan�a aplicării acestor 
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măsuri, există instruirii regulate, zile de informare, �edin�e, etc. (la nivel departamental, de 
organiza�ie, zonă guvernamentală (denumită în continuare „remitere”), autoritate de stat).  
 

 Managementul procesului de informare �i comunicare 
 
Aspectul cel mai important privitor la procesul de informare �i comunicare este notificarea la 
timp a persoanelor potrivite. Pentru a asigura definirea, înregistrarea �i transmiterea de 
informa�ii importante, în formatul �i în momentul care să permită angaja�ilor să-�i 
îndeplinească sarcinile în mod corespunzător, toate actele normative sunt disponibile în gazeta 
de stat electronică (Riigi Teataja) (https://www.riigiteataja.ee/). Ghiduri, manuale �i alte 
informa�ii necesare sunt publicate pe pagina principală a MF. Au fost stabilite re�ele cu 
scopul de a face schimb de informa�ii �i experien�ă (cercuri, registre de informare). 
Informa�ii privind planificarea bugetului de stat sunt disponibile în cadrul Sistemului 
Informa�ional privind Bugetul de Stat (SIBS) �i progresul curent al implementării bugetare 
(bazate pe numerar) de către autorită�ile bugetului de stat �i de către nucleul economic sunt 
disponibile în cadrul Sistemului electronic al Trezoreriei Statului.  
 

 Monitorizarea  
 
Managerii sunt primele persoane care efectuează monitorizarea ini�ială; monitorizarea leagă 
raportarea de activită�ile de planificare. În contextele bugetare, sarcina MF este de a 
coordona strategia bugetului de stat, pregătirea �i negocierile bugetului de stat, evaluarea 
eficien�ei utilizării resurselor de stat �i implementarea de planuri de dezvoltare strategică �i 
planuri de activitate �i pregătirea deciziilor privind politica bugetară. Întrucât bugetul de stat 
este un plan anual al strategiei bugetului de stat, rapoartele anuale trebuie să constituie baza 
pentru monitorizarea �i implementarea strategiei bugetului de stat. Regulile de lucru pentru 
„Strategia bugetului de stat �i pregătirea, implementarea �i monitorizarea bugetului de stat” 
au fost aprobate pe 21 septembrie 2009 prin directiva secretarului-general al MF.  
 
Regulile de lucru pentru monitorizarea �i raportarea privind bugetul de stat specifică 
următoarele activită�i: rapoarte privind implementarea bugetului de stat de către trezoreria de 
stat; analiza pozi�iilor bugetare privind alte sectoare guvernamentale; analiza implementării 
bugetului de stat; prezentarea generală a veniturilor, rezervelor �i datoriei bugetare; 
pregătirea unei prezentări generale lunare a situa�iei economice, primirea veniturilor 
bugetului de stat �i utilizarea fondurilor bugetului de stat; analiza rapoartelor privind 
implementarea planului de activitate; analiza rapoartelor privind implementarea bugetului de 
stat; analiza indicatorilor financiari ai sectorului public, etc.  
 

3.1. Răspunderea �i responsabilitatea managerială  
 
Responsabilitatea managerială finală în cadrul sectorului public este alocată �efului 
autorită�ii respective prin lege (care este desemnat politic la nivel de minister). Ca regulă, 
principiul managementului unic este aplicat de obicei în cadrul autorită�ilor guvernamentale. 
Lan�ul de responsabilitate este de a�a natură încât managerul de la nivelul inferior este 
răspunzător fa�ă de un manager de la un nivel superior. Nu există o separare clară a puterilor 
administrative �i politice (în special la nivel de minister).   
 
În contextul bugetului de stat, persoana responsabilă este Ministrul Finanţelor, căruia îi 
raportează alţi miniştri. Ministrul Finanţelor este responsabil în faţa guvernului; următorul 
nivel este parlamentul. Procesul de pregătire a bugetului de stat se bazează pe strategia 
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bugetului de stat în baza căreia se pregăteşte un LBS anual. Acesta, împreună cu planurile 
anuale de activitate din planurile de dezvoltare ale domeniilor de guvernare ale ministerelor, 
formează documentul de aplicare a strategiei bugetului de stat. În consecinţă, conform 
legislaţiei, strategia bugetului de stat şi bugetul de stat anual sunt instrumentele guvernanţei 
centrale şi uneltele de politică pentru guvernul în exerci�iu.  
 
Conform Legii privind Guvernul, responsabilitatea pentru crearea şi aplicarea sistemului de 
control intern aparţine şefului autorităţii guvernamentale sau al unei autorităţi din subordinea 
acestuia. Legea privind Guvernul prevede că ministerele şi cancelaria de stat sunt responsabile 
în faţa guvernului. Şefii sub-birourilor sunt responsabili în faţa ministrului sau secretarului de 
stat relevant. Autorităţile guvernamentale folosesc fondurile bugetului de stat şi pregătesc 
rapoarte despre utilizarea acestora conform prevederilor legale.  
 
Legea privind Guvernul prevede competenţa unui ministru ca şef al ministerului, conform 
căreia ministrul trebuie: 
 

 să facă propuneri guvernului cu privire la proiectul de buget anual privind cheltuielile 
şi veniturile şi, acolo unde este necesar, cu privire la proiectul de buget suplimentar al 
ministerului, să decidă cu privire la utilizarea fondurilor bugetare şi să monitorizeze 
implementarea corectă şi oportună a fondurilor, ajutoarelor şi granturilor alocate de 
Uniunea Europeană, alături de alte ajutoare străine; 

 să aprobe bugetele autorităţilor de stat din aria de acoperire a ministerului în baza 
bugetului de stat şi să monitorizeze implementarea lor şi, acolo unde este necesar, să 
emită instrucţiuni pentru utilizarea fondurilor bugetare; 

 să specifice structura, opera�iunile �i administrarea autorităţilor statului, în aria de 
acoperire a ministerului, cu excepţia cazului în care acest lucru este prevăzut de 
legislaţie cu putere superioară celei a unui regulament al ministrului; 

 să aprobe personalul autorităţilor guvernamentale din aria de acoperire a ministerului, 
cu excepţia unor prevederi contrare; 

 să raporteze către guvern cu privire la activităţile ministerului; 
 să asigure implementarea sistemului de control intern şi organizarea auditului intern în 

cadrul ministerului, a autorităţilor guvernamentale din aria de acoperire a ministerului 
şi a autorităţilor de stat administrate de aceste autorităţi guvernamentale.  

 
Atunci când se elaborează bugetul de stat, responsabilitatea finală pentru principiile bugetului 
de stat, pregătirea unui buget anual şi raportarea cu privire la implementare sa către guvern 
aparţine Ministrului Finanţelor, conform prevederilor legale.  
 
Introducerea bugetării bazate pe performanţe, împreună cu posibila introducere a principiilor 
contabilităţii de angajamente pentru pregătirea bugetului ar majora responsabilitatea şefilor 
autorităţilor de stat pentru asigurarea planificării eficiente şi utilizării eficace a resurselor. 
Acest lucru ar presupune o necesitate de a suplimenta mecanismele de răspundere pentru 
încălcarea disciplinei bugetare, care sunt în prezent destul de insuficiente.  
 
Conform Legii privind Guvernul, un sistem de control intern reprezintă un sistem cuprinzător 
de măsuri implementate pentru direcţionarea autorităţilor guvernamentale şi a autorităţilor de 
stat administrate de autorităţile guvernamentale pentru a realiza legalitatea şi oportunitatea şi a 
asigura: 

 conformitate cu legislaţia; 
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 protecţia proprietăţii de daune cauzate de risipă, utilizare neoportună, management 
incompetent şi alte daune similare; 

 oportunitatea activităţilor autorităţilor în îndeplinirea sarcinilor lor; 
 colectarea, depozitarea şi publicarea de informaţii reale, actualizate şi de încredere 

privitoare la activităţile autorităţilor.  
 
Şeful unei autorităţi guvernamentale şi al unei autorităţi de stat (administrate de autorităţi 
guvernamentale) trebuie să implementeze sistemul de control intern în cadrul autorităţii şi este 
răspunzător pentru eficienţa acestui sistem. Conform LBS şi Legii Contabilităţii, fiecare 
entitate contabilă de stat trebuie să pregătească un raport anual care constă din conturile 
anuale şi rapoartele de activitate. Conturile anuale conţin şi un raport cu privire la 
implementarea bugetului de stat. Conform Legii Contabilităţii, raportul de activitate inclus în 
raportul anual al unei entităţi contabile de stat trebuie să conţină evaluarea sistemului de 
control intern de către şeful autorităţii (1) şi o prezentare generală a activităţilor efectuate de 
entitatea contabilă de stat în organizarea funcţiei de audit intern. Raportul de activitate include 
şi o prezentare generală a implementării planurilor de acţiune pregătite în baza LBS. 
   
Obiectivul rapoartelor consolidate relevante este de a oferi Riigikogu �i informa�iile publice 
despre cele mai importante activită�i efectuate de autorită�ile de stat în anul bugetar 
anterior. Acest lucru înseamnă că un raport suplimentar similar celui pentru procesul de 
planificare este asigurat alături de raportul consolidat privind implementarea bugetului.  
 
De�i sistemul de raportare este în mod formal în vigoare, con�inutul raportului de activitate 
în forma sa curentă este foarte neinformativ �i calitatea datelor înaintate uneori este slabă. 
Există speran�ă că prin dezvoltarea conceptului de management financiar al statului va fi 
posibilă eliminarea acestor slăbiciuni.  
 

3.2. Auditul Intern  
 
Auditul public intern a fost creat în 2001. Datorită dezvoltării acestei func�ii, cadrul legal a 
fost actualizat în mod constant. Actele normative cele mai importante sunt următoarele: 
 

1. Legea privind Guvernul prevede: 
 

• conceptul sistemului de control intern, responsabilitatea �efului unei autorită�i de a 
asigura o implementare eficientă a sistemului de control intern în cadrul autorită�ilor 
guvernamentale �i autorită�ilor de stat din cadrul administra�iei autorită�ilor 
guvernamentale �i organizarea practicii profesionale a auditorului intern în cadrul 
autorită�ii.  

• competen�a unui ministru în organizarea activită�ii profesionale de auditor intern în 
cadrul ministerului aflat în aria sa de acoperire; 

• competen�a MF în coordonarea implementării sistemului de control intern �i 
organizarea practicilor profesionale de auditor intern; 

• responsabilitatea pentru aplicarea cerin�elor a�a cum sunt prevăzute de Legea 
privind Contabilii Publici Autoriza�i (LCPA) în organizarea practicilor profesionale 
ale auditorilor interni.  

                                                            
1 În 2009, miniștrii și Secretarul de Stat au considerat că majoritatea sistemelor de control intern erau 
eficiente. Acest lucru înseamnă că sistemul de control funcționează efectiv, respectă cerințele stabilite 
prin regulile procedurale și asigură legalitatea și economia activității entității și protecția resurselor. 
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Legea privind Guvernul specifică �i responsabilitatea �efului auditului intern al unui 
minister, ca entitate de consolidare, de a evalua implementarea sistemului de control intern �i 
a eficien�ei acestuia �i a înainta un raport în acest sens ministrului sau Secretarului de Stat 
înainte de a aproba raportul anual pentru anul fiscal. Scopul acestei prevederi este de a oferi 
un feedback sistematic în ceea ce prive�te utilizarea fondurilor sectorului public către cei 
responsabili pentru guvernare, dacă riscurile sunt gestionate �i deciziile sunt urmate.  
 

2. LCPA specifică, printre altele, baza legală pentru activitatea auditorilor interni în 
sectorul public �i entită�ile de interes public. Permite verificarea competen�ei 
acelora care sunt activi în profesia de auditor intern, în special a cuno�tin�elor 
acestora privind standardele profesionale. În acest scop, de exemplu, o persoană care 
dore�te să atingă nivelul de auditor intern profesionist al unei entită�i din sectorul 
public trebuie să treacă ni�te examene profesionale din domeniul special de drept 
public �i dintr-un sub-domeniu adecvat (CGAP). Pentru a asigura nivelul înalt de 
calitate a activită�ii profesionale întreprinse de auditorii interni cu privire la educa�ia 
necesară, legea stabile�te cerin�e privitoare la educa�ie (cel pu�in o diplomă de 
licen�ă sau o diplomă de studii universitare) �i doi ani de activitate practică sub 
supravegherea unui auditor intern certificat. Legea sus�ine �i introducerea unui 
sistem care să permită actualizarea cuno�tin�elor �i abilită�ilor auditorilor interni în 
mod continuu �i asigură faptul că acele competen�e �i nivelul înalt al calită�ii 
muncii auditorilor interni sunt păstrate.  

 
Inten�ionăm să adoptăm legisla�ie care va stabili o cerin�ă ca auditorul intern dintr-o 
entitate din sectorul public să trebuiască să aibă o certificare na�ională de la 1 ianuarie 2013.  
 

3. În baza LCPA �i conform regulamentului Ministerului Finan�elor, „Adoptarea unor 
standarde privind practica profesională a auditorilor interni”, principiile-cadru 
importante privind auditul intern sunt adoptate ca lege pozitivă pe care auditorii interni 
trebuie să o respecte atunci când gestionează func�ia de audit intern, planifică 
activitatea profesională, efectuează activitate �i raportează cu privire la rezultatele 
activită�ii. Legisla�ia de mai sus �i altă legisla�ie ce se implementează în baza 
LCPA urmează să fie adoptate în anul 2011.  

4. Regulile generale pentru auditarea internă a autorită�ilor puterii executive (un 
regulament ce urmează să fie adoptat în baza Legii privind Guvernul Republicii, în 
curs de elaborare în prezent) reglementează principiile generale pentru activitatea 
profesională a auditorilor interni �i regulile pentru raportarea într-o APE. 
Regulamentul general include: 

 
• principiile pentru organizarea activită�ii profesionale a auditorilor interni în cadrul 

APE; 
• coordonarea func�iei de audit intern în cadrul ariei de acoperire a ministerului; 
• pregătirea unui program de calitate pentru func�ia de audit intern �i a cerin�elor 

stabilite pentru organizarea unei evaluări de calitate; 
• raportarea cu privire la rezultatele programului de calitate.  

 
Departamentele de audit intern au fost înfiin�ate în toate ministerele (11) �i o persoană 
responsabilă pentru auditul intern a fost desemnată de cancelaria de stat. Func�ia de audit 
intern este centralizată la nivel de minister în zonele de guvernare a patru ministere. Treizeci 
�i �apte de autorită�i au înfiin�at o func�ie separată de audit intern (o persoană 
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responsabilă pentru auditul intern a fost desemnată sau o unitate structurală relevantă a fost 
înfiin�ată) de la 31 decembrie 2010. 
 
Func�ia de audit intern este subordonată direct �efului unei autorită�i, asigurând 
independen�a func�ională de alte activită�i ale autorită�ii, condi�iile de muncă necesare, 
accesul la date importante, angaja�ii �i activele fizice necesare pentru efectuarea activită�ii 
�i contactul direct cu �eful autorită�ii.  
 
Departamentele de audit intern func�ionează în baza statutelor departamentale, care sunt 
aprobate de �eful autorită�ii. Auditorii interni care lucrează singuri lucrează în baza fi�elor 
lor de post, care trebuie să includă �i drepturi, responsabilită�i �i răspundere, în baza unor 
standarde �i trebuie să fie aprobate de către �eful autorită�ii.  
 
Activitatea de audit intern este alocată pe activită�i, oferind asigurare �i consiliere, după 
cum urmează: în 2009, procentajul de activită�i rela�ionate cu asigurarea era de 79% �i 
oferirea de consiliere reprezenta 11%, în timp ce în 2010 activită�ile de asigurare reprezentau 
72%, iar consilierea 11%.  
 
Auditul intern raportează direct �efului autorită�ii, de�i �eful func�iei de audit intern are 
dreptul de a înainta rezultatele auditului altor persoane pentru a asigura implementarea 
recomandărilor efectuate în timpul unui audit. Conform standardelor, �eful auditului intern 
trebuie să proiecteze �i să implementeze un sistem de monitorizare pentru monitorizarea 
implementării recomandărilor înaintate managementului. Principiile, documentele, etc. de 
monitorizare sunt stabilite în procedurile func�iei de audit intern.  
 
Când e descoperită fraudă în timpul unui audit, auditorul intern trebuie să informeze �eful 
autorită�ii mai întâi. Principiile pentru luarea de măsuri în cazul fraudei �i corup�iei sunt 
prevăzute de Legea Anti-corup�ie.  
 
Partea de activită�i, în afara sarcinilor unei profesii de auditor intern, efectuate de unită�ile 
de audit intern, s-a redus de-a lungul anilor. Cele mai frecvente sarcini în afara sarcinilor 
auditorilor interni sunt îndeplinirea sarcinilor unui registrator de declara�ii de interese 
economice, participarea la grupuri de lucru, efectuarea de investiga�ii interne, control de 
supraveghere �i proceduri disciplinare �i, în pu�ine cazuri, participarea la evaluarea 
sistemului de management al calită�ii drept auditor intern al sistemului de management al 
calită�ii. Aceste activită�i reprezintă 15% din sarcinile de audit intern, în medie.  
 
Instruirea auditorilor interni este organizată par�ial la nivel central, dar o parte semnificativă 
a instruirii î�i are originea în nevoile specifice ale unită�ii lor sau ale auditorilor interni. În 
2010, auditorii interni ai APE au participat la instruire pentru un total de 842 de zile/om, adică 
o medie de 7,9 zile de instruire pentru un auditor intern. Instruirea de reîmprospătare a 
informa�iilor organizată la nivel central este justificată atunci când auditorilor interni li se 
atribuie noi sarcini sau în cazul unor subiecte semnificative care privesc un grup �intă mare, 
pentru a asigura o în�elegere �i aplicare similare a cerin�elor adoptate. În perioada din iunie 
2006 până în noiembrie 2010, MF a organizat 11 cursuri majore de instruire pentru auditorii 
interni.  
 
În 2010, MF a început să dezvolte o re�ea de furnizori de instruire internă constând din 
auditori interni, prin care 15 auditori interni activi în sectorul public vor fi instrui�i �i vor 
efectua instruire pentru al�i auditori interni din sectorul public în viitorul apropiat.  
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�efii de audit intern din entită�ile contabile de stat au evaluat corectitudinea rapoartelor 
anuale �i legalitatea tranzac�iilor din anii fiscali 2004-2010 cu privire la auditul folosirii 
fondurilor. ONA a evaluat corectitudinea raportului anual consolidat al statului, timp în care 
ONA a avut dreptul de a-�i baza activitatea pe activitatea efectuată de unită�ile de audit 
intern din entită�ile contabile de stat. Pentru a majora gradul de independen�ă al evaluărilor 
efectuate cu privire la corectitudinea rapoartelor anuale �i legalitatea tranzac�iilor 
entită�ilor contabile de stat, competen�a de evaluare a corectitudinii rapoartelor anuale (din 
2011 �i anii fiscali următori)  a fost acordată ONA.  
 
Conform Legii privind Guvernul, �efii de audit intern din ministere �i cancelaria de stat 
oferă o opinie cu privire la implementarea sistemului de control intern al autorită�ii �i 
eficien�a acestuia (începând cu anul fiscal 2011). Pentru prima oară, această opinie, 
referitoare la anul 2011, trebuie elaborată �i înaintată ministrului sau Secretarului de Stat 
înainte ca raportul anual pentru anul fiscal să fie aprobat. 
 

3.2.1. Cooperarea auditului intern cu auditul extern  
 
Cooperarea cu ONA este organizată pe două niveluri: la nivelul MF �i al unită�ilor de audit 
intern ale ministerelor. În cadrul cooperării rela�ionate cu auditul intern, MF va implica 
ONA: 
 

 în procesul de pregătire a proiectelor de legisla�ie; 
 ca participant �i/sau comentator în proiecte privitoare la pregătirea de ghiduri 

metodologice; 
 ca participant �i furnizor de instruire în programele de instruire privind auditul intern; 
 în schimbul de informa�ii cu auditorii interni (auditorii ONA au acces la extranetul 

auditorilor interni, pot citi lucrarea de informare destinată auditorilor interni, dacă 
doresc pot participa la �edin�ele �efilor de audit intern, etc.). 

 
Unită�ile de audit intern ale ministerelor �i cancelariei de stat intră în parteneriate cu ONA 
în auditarea rapoartelor anuale ale entită�ilor contabile de stat. ONA poate să se bazeze pe 
activitatea de audit intern atunci când evaluează corectitudinea raportului anual consolidat al 
statului �i legalitatea tranzac�iilor. Pentru a asigura cele de mai sus, aria de acoperire a 
lucrărilor va fi agreată pentru a evita activitate dublată �i a face schimb de documente de 
lucru. Graficele de lucru anuale sunt de asemenea dezbătute pentru a reduce la minim 
cantitatea de muncă dublă.  
 

3.2.2. Comitetele de audit 
 
LCPA prevede natura unui comitet de audit �i principiile de bază de înfiin�are, conform 
cărora un comitet de audit este un organism consultativ în domeniul contabilită�ii, auditului, 
managementului riscului, controlului �i auditului intern, exercitării supravegherii �i 
pregătirii bugetului �i asigurării activită�ii legale. Ministerele nu au datoria de a înfiin�a un 
comitet de audit, dar atunci când a fost înfiin�at un astfel de comitet în cadrul unui minister, 
sarcinile sale includ întreaga sferă a ministerului �i membrii comitetului vor fi desemna�i �i 
elibera�i din func�ie de către ministru.  
 
Un comitet de audit va avea cel pu�in doi membri, dintre care cel pu�in doi membri trebuie 
să fie exper�i în domeniul contabilită�ii, finan�elor sau juridic. Un membru al unui comitet 
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de audit nu va fi auditor intern, membru al consiliului de administra�ie sau procurator, 
ministru asistent sau secretar-general sau o persoană care efectuează audituri.  
 

3.3. Coordonarea controlului public intern 
 
Conform Legii privind Guvernul, coordonarea implementării sistemului de control intern �i 
organizarea auditării interne în cadrul sectorului guvernamental sunt incluse în aria de 
acoperire a MF. În acest scop, MF efectuează următoarele ac�iuni: 
 

 Pregăte�te proiecte de acte normative ce reglementează domeniul auditului intern. 
 Pregăte�te ghiduri generale în domeniul auditului intern �i controlului intern. 
 Efectuează evaluări pentru a confirma conformitatea cu standardele interna�ionale 

pentru auditul intern profesional.  
 În cooperare cu �efii de audit intern din ministere, pregăte�te obiective generale de 

dezvoltare pentru perioade de patru ani. Conform obiectivelor curente de dezvoltare, 
toate ministerele trebuie să efectueze o evaluare internă a calită�ii până la sfâr�itul 
anului 2011, cel târziu, �i o evaluare externă până la sfâr�itul anului 2012.  

 Organizează instruire pentru îmbunătă�irea abilită�ilor profesionale ale auditorilor 
interni.  

 Colectează �i analizează rapoartele interne cu privire la func�ia de audit intern. �efii 
auditului intern înaintează anual un rezumat despre organizarea func�iei de audit 
intern în cadrul autorită�ii către DCF. În fiecare an, �eful autorită�ii înaintează 
evaluarea sa privind sistemul de control intern �i o prezentare generală a activită�ilor 
întreprinse de entitatea de contabilitate de stat atunci când organizează func�ia de 
audit intern ca parte din raportul de activitate inclus în raportul anual al entită�ii de 
contabilitate de stat.  

 Analizează rezultatele auditurilor efectuate cu privire la rapoartele anuale ale entită�ii 
contabile de stat �i oferă propuneri guvernului pentru eliminarea deficien�elor 
detectate. �efii de audit intern ai entită�ilor contabile de stat î�i formează propria 
opinie cu privire la corectitudinea rapoartelor anuale �i legalitatea tranzac�iilor 
începând din anul 2004 (până în 2010). În fiecare an, MF analizează deficien�ele 
detectate în timpul auditurilor �i pregăte�te un rezumat al problemelor detectate 
pentru guvern �i lansează propuneri către ministere pentru eliminarea acestor 
probleme. Propunerile lansate de MF sunt dezbătute de guvern în timp ce aprobă 
rapoartele anuale ale entită�ilor contabile de stat.  

 Organizează întâlniri regulate pentru �efii de audit intern din ministere (de obicei, de 
trei ori pe an) �i �edin�e bilaterale periodice cu �efii de audit intern din ministere (o 
dată la doi ani). 

 Păstrează o bază de date de auditori interni care include detaliile de contact ale tuturor 
auditorilor interni ce lucrează în sectorul public, informa�ii cu privire la experien�a 
lor de muncă, educa�ia, specialitatea, instruirea pentru reîmprospătarea informa�iilor 
pe care au finalizat-o, certificatele �i abilită�ile lingvistice.  

 Administrează mediul informa�ional „Extranet-ul auditorilor interni”, cu acces 
restric�ionat, unde este disponibilă legisla�ie ce acoperă domeniul, ghiduri, detalii de 
contact ale auditorilor interni, materiale din partea unor instruiri organizate, grafice de 
lucru, rezumate ale unor rapoarte �i feedback, etc.  

 Publică lucrarea informativă trimestrială Auditor intern pentru auditorii interni. 
 Consiliază �i se consultă cu auditorii interni. 
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Din 2000 până în 2009, coordonarea implementării sistemului de control intern �i 
organizarea auditului intern al autorită�ilor guvernamentale �i de stat, precum �i analiza �i 
lansarea de propuneri pentru îmbunătă�irea eficien�ei acestora, a fost sarcina DCF din 
cadrul MF. Începând din anul 2010, aceste sarcini sunt distribuite. Crearea politicii privitoare 
la activitatea profesională a auditorilor interni �i elaborarea de proiecte de lege, inclusiv 
coordonarea organizării activită�ilor profesionale ale auditorilor interni este sarcina 
Departamentului de Politică de Afaceri �i Contabilă. 
 
Sarcina DCF este coordonarea implementării sistemului de control intern �i analiza �i 
efectuarea de evaluări privind activitatea profesională a auditorilor interni sau organizarea 
acesteia, inclusiv efectuarea de evaluări externe de calitate. Pentru a rezuma lucrurile, 
sarcinile MF în implementarea sistemului de control intern al organiza�iei �i coordonarea 
organizării practicilor profesionale ale auditorilor interni sunt următoarele: 
 

1. Atunci când coordonează �i analizează implementarea sistemului de control intern, 
MF va: 

 
 oferi instruc�iuni metodice pentru implementarea �i evaluarea sistemului de control 

intern; 
 acolo unde este necesar, va organiza o analiză comparativă a sistemelor de control 

intern înfiin�ate în cadrul autorită�ilor �i va lansa propuneri pentru îmbunătă�irea 
eficien�ei acestora; 

 colecta �i analiza informa�iile cu privire la implementarea sistemului de control 
intern al autorită�ilor �i eficien�a acesteia.  

 
2. Atunci când coordonează organizarea practicilor profesionale ale auditorilor interni, 

MF va: 
 

 asigura interpretarea standardului practicilor profesionale ale auditorilor interni sau a 
unei păr�i din acesta;  

 evalua �i analiza influen�a regulamentelor pentru organizarea practicilor 
profesionale ale auditorilor interni �i va lansa propuneri pentru îmbunătă�irea lor.  

 colecta �i analiza informa�ii privind organizarea practicilor profesionale ale 
auditorilor interni.  

 
3.  Pentru a organiza evaluarea activită�ii profesionale a auditorilor interni sau 

organizarea acesteia, MF: 
 

 acolo unde este necesar, va consilia autorită�ile pe parcursul evaluării interne privind 
calitatea efectuate în baza standardelor privind practicile profesionale de audit intern; 

 va efectua evaluarea externă de calitate a func�iei de audit intern în baza standardelor 
privind practica profesională de audit intern.  

 
4. Inspec�ia financiară 

 
În Estonia, nu există o autoritate central - guvernamentală de inspec�ie financiară. Ministerul 
Finan�elor de�ine rolul central ca partener local al OLAF cu privire la procesarea 
încălcărilor referitoare la utilizarea fondurilor UE, dar detectarea corup�iei �i fraudei 
referitor la alte fonduri de la bugetul de stat este efectuată de alte autorită�i de la alte niveluri. 
Auditul intern este esen�ial în detectarea încălcărilor �i corup�iei din cadrul unei 
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organiza�ii �i trebuie să evalueze probabilitatea de fraudă în timpul auditurilor �i, în 
momentul detectării de încălcări, să notifice �eful autorită�ii �i, dacă este necesar, 
autorită�ile de aplicare a legii ale acesteia. ONA se ocupă de asemenea de posibile încălcări 
referitoare la fondurile bugetului de stat cu obiectivul de a acorda parlamentului �i publicului 
garan�ia prin auditul economic că fondurile din sectorul public sunt folosite în mod legal �i 
eficient. ONA este parte integrantă din sistemul de audit al sectorului public, întrucât 
auditează extern activită�ile, respectarea legii �i utilizarea fondurilor autorită�ilor din 
sectorul public.  
 
Frauda �i neregulile poten�iale sunt împiedicate în special prin actualizarea măsurilor de 
control ale organiza�iei din cadrul sistemului de control intern, evaluarea riscului �i 
stabilirea func�iei de audit intern. Unele unită�i de audit intern efectuează investiga�ii 
interne �i control de supraveghere. Principiile supravegherii oficiale sunt stabilite de Legea 
privind Guvernul.  
 
Există restric�ii generale care se aplică tuturor angaja�ilor din sectorul public �i restric�ii 
specifice care se aplică oficialilor �i sunt reglementate de Legea Anti-corup�ie.  
 
Nu există sanc�iuni directe în cazul încălcării LBS. Principiile de ac�iune în cazul unei 
situa�ii suspectate de corup�ie �i fraudă sunt stabilite de Legea Anti-corup�ie. Investigarea 
cazurilor de fraudă �i corup�ie este de competen�a organismelor de investigare. De fiecare 
dată când există o suspiciune rezonabilă că un oficial a încălcat legea, s-a comportat într-un 
mod gre�it cu privire la activele statului, s-a folosit în mod incorect de puterile acordate sau a 
efectuat alte tranzac�ii sau ac�iuni rela�ionate cu corup�ia, următoarele autorită�i trebuie 
să fie notificate în acest sens în persoană sau prin înaintarea unei cereri: 
 

 cea mai apropiată prefectură de poli�ie, în cazul în care este vorba despre func�ionari 
care lucrează pentru administra�ii locale �i autorită�ile de stat �i societă�i 
private/asocia�ii non-profit;  

 Consiliul de Securitate al Poli�iei, în cazul în care sunt implica�i func�ionari publici 
de nivel mai înalt (Pre�edintele, un membru al parlamentului, Auditorul General, 
Cancelarul pentru Justi�ie, un judecător, un procuror sau un oficial de rang înalt al 
unei autorită�i guvernamentale, Cancelaria Parlamentului, Biroul Pre�edintelui, 
Biroul Cancelarului pentru Justi�ie, ONA sau o instan�ă); 

 Biroul Procurorului Public, în cazul în care sunt implica�i func�ionari angaja�i la 
autorită�ile de aplicare a legii (de ex., ofi�er de poli�ie). 

 
5. Reforme în curs �i viitoare 

 
5.1. Centralizarea serviciilor de suport în cadrul autorită�ilor de stat (contabilitatea 

financiară �i contabilitatea, înregistrarea personalului �i contabilitatea statelor de 
plată, managementul eviden�elor pentru administrarea facturilor electronice �i a 
documentelor create de func�iile de suport).  

Proiectul inten�ionează să realizeze o gestiune mai bună a informa�iilor, să facă aceste 
informa�ii mai u�or disponibile �i să reducă acele costuri rela�ionate cu organizarea 
managementului financiar, a managementului personalului �i a activită�ilor de administrare. 
Reorganizarea va face aceste activită�i mai transparente, oferind o prezentare generală 
opera�ională. Rearanjarea serviciilor de suport permite o introducere mai rapidă a facturilor 
electronice �i a documentelor electronice �i a unui sistem de raportare bazat pe internet. 
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Ministerele se vor implica în proiect în etape �i toate cele 242 de autorită�i vor introduce un 
sistem comun până la 1 ianuarie 2013, cel târziu.  
 

5.2.  Dezvoltarea unei planificări strategice �i a unui cadru de management 
financiar.  

 
 Integrarea cadrelor de planificare strategică �i bugetare pentru îmbunătă�irea 

monitorizării cheltuielilor guvernamentale �i a performan�ei politicilor �i pentru 
prioritizarea obiectivelor în situa�ii unde resursele sunt limitate.  

 Dezvoltarea unei metode sustenabile pentru stabilirea indicatorilor �i a obiectivelor de 
performan�ă pentru a fi folosite în bugetarea bazată pe performan�e �i planificarea 
strategică.  

 O integrare mai bună a informa�iilor privind performan�a în procesele de 
management �i bugetare prin introducerea bugetării programelor bazată pe 
performan�e.  

 Aplicarea principiilor contabilită�ii de angajamente. Oferirea de informa�ii bugetare 
bazate pe angajamente pentru factorii de decizie, în afara informa�iilor care sunt 
disponibile în prezent conform bugetului bazat pe numerar.  

 Dezvoltarea unei metode pentru bugetarea cheltuielilor programelor (a costului) pentru 
sectorul public.  

 
5.3. Actualizarea cadrului legal pentru raportare financiară (ini�iat) – conceperea 

de principii pentru pregătirea �i depunerea de rapoarte anuale electronice (bazate pe 
XBRL) care se bazează pe standardele interna�ionale de raportare financiară (IFRS).  

5.4. Dezvoltarea sistemului informatic STEP – obiectivul creării unui sistem 
informa�ional de management strategic �i planificare a bugetului de stat este de a 
permite o integrare eficientă �i opera�ională a planificării strategice de stat, a 
bugetării, raportării �i sarcinilor �i activită�ilor conexe într-un sistem cuprinzător. 
Acest sistem va asigura disponibilitatea informa�iilor necesare pentru a lua decizii 
strategice la timp, ajutarea îmbunătă�irii calită�ii datelor, sus�inerea procesului 
complet de management financiar de stat �i reducerea, printre altele, a cantită�ii �i 
perioadei de timp petrecute pentru munca manuală. Dezvoltarea acestui sistem se află 
în prezent în etapa de planificare a achizi�iilor.  

5.5. Aplicarea activită�ii de audit rela�ionate cu contabilitatea, inclusiv a 
certificării profesionale a auditorilor interni �i implementarea unui sistem de 
monitorizare de calitate, în conformitate cu legea – perioada de aplicare din 2011 până 
în 2015 a LCPA include dezvoltarea �i adoptarea tuturor legilor de implementarea, 
lansarea sistemului de examinări profesionale �i a sistemului de monitorizare a 
activită�ii auditorilor �i introducerea completă a registrului activită�ilor auditorilor 
�i men�inerea acestuia. Va fi demarată dezvoltarea unui dic�ionar de terminologie 
contabilă, iar lucrările de cercetare �i un proiect de master de studiu de contabilitate 
vor primi sus�inere.  

5.6. Implementarea unui sistem de control intern �i organizarea func�iei de audit 
intern în cadrul administra�iilor locale – pentru implementarea strategiei 
anticorup�ie, Legea privind Organizarea Guvernului Local va fi modificată �i se 
a�teaptă ca ea să intre în vigoare în ianuarie 2013 - conform cărora: 

 
 consiliul va asigura implementarea sistemului de control intern �i organizarea 

activită�ii profesionale a auditorului intern în cadrul administra�iei locale; 
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 municipalitatea rurală sau administra�ia ora�ului va implementa sistemul de control 
intern �i va fi responsabilă pentru performan�a acestuia; 

 unitatea de administra�ie locală are dreptul de a stabili o func�ie sau unitate 
structurală adecvată pentru efectuarea auditului intern; 

 când organizează auditul intern, prevederile stabilite de LCPA vor fi aplicate în cadrul 
administra�iei locale; 

 dacă o func�ie sau unitate structurală adecvată a fost înfiin�ată în cadrul 
administra�iei locale pentru a efectua auditul intern, func�ionarul respectiv sau 
�eful unită�ii structurale va înainta raportul auditorului intern al municipalită�ii 
rurale sau administra�iei ora�ului înainte de a aproba raportul anual.  
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FINLANDA 
………………………………………………………………………………  
Controlul public intern (1) 
   
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Încă din anii 1990, controlul intern al finan�elor administra�iei centrale �i legisla�ia 
conexă în special, au fost supuse unor reforme �i dezvoltări semnificative. Conceptele de 
control intern �i, într-o anumită măsură, principiile privitoare la controlul intern, au fost 
reformate în această perioadă. Statutele bugetare definesc �i implementează controlul intern 
ce trebuie efectuat ca responsabilitate a managementului de top. Astăzi, controlul intern este 
un element integrant al managementului �i managementului riscului conex în baza 
principiilor de bună guvernan�ă, �i ca atare este un element esen�ial al sistemelor de 
management al performan�ei �i de răspundere. 
 
La începutul anilor 2000, cerin�ele de bază pentru controlul intern fuseseră incluse în 
statutele bugetare. Totu�i, mai existau încă deficien�e în coordonarea controlului intern �i 
uniformizarea politicilor operative. În practică, controlul intern nu fusese încă integrat 
suficient în sistemele �i procedurile de management ca parte din managementul 
performan�ei. În plus, nu exista un sistem uniform la nivelul guvernului �i al finan�elor 
administra�iei centrale per ansamblu pentru a asigura suficien�a controlului intern. Din acest 
motiv, Ministerul Finan�elor a creat un grup de lucru la data de 18 decembrie 2001 pentru a 
examina dezvoltarea procedurilor de elaborare a conturilor finale ale administra�iei centrale 
�i a prezenta propuneri cu privire la modificările legislative necesare. Grupul de lucru a 
cooperat îndeaproape cu un grup de lucru pentru procesul de raportare, înfiin�at de către 
Consiliul Purtător de Cuvânt al parlamentului.  
 
Importan�a controlului intern a mai fost eviden�iată în cadrul reformei privind răspunderea 
�i prin modificările conexe ale statutelor bugetare care au avut loc în anul 2003. Aceste 
modificări au inclus următoarele: 
 

 criteriile de bază pentru răspundere �i performan�ă au fost redefinite în cadrul 
legisla�iei; 

 raportul privind starea financiară a guvernului �i declara�ia financiară de stat au fost 
cuprinse într-un nou raport cu privire la conturile finale ale administra�iei centrale, 
prezentat parlamentului.  

 structura raportării financiare de către agen�iile guvernamentale �i ministere a fost 
specificată cu privire la răspundere �i performan�ă �i în special cu privire la 
pregătirea de rapoarte de performan�ă referitoare la atingerea obiectivelor de 
performan�ă stabilite; 

 o declara�ie obligatorie de evaluare a func�ionalită�ii controlului intern �i 
managementului riscului a fost inclusă în raportarea financiară de către agen�iile 
guvernamentale �i ministere;   

                                                            
1 Contribuție a Controlorului Financiar Guvernamental, Ministerul Finanțelor la data de 1 aprilie 2011. 
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 responsabilitatea ministerelor în coordonarea domeniilor lor administrative �i 
sectoarelor de politică �i implementarea răspunderii privind performan�a a fost 
eviden�iată prin impunerea evaluării anuale �i transmiterea de observa�ii de către 
ministere cu privire la conturile financiare �i rapoartele de audit ale unită�ilor lor 
subordonate care trebuie să-�i pregătească propriile declara�ii financiare; 

 o func�ie comună de control guvernamental a fost înfiin�ată în cadrul Ministerului 
de Finan�e pentru pregătirea raportului cu privire la conturile finale ale 
administra�iei centrale pentru a asigura faptul că este prezentat un raport corect �i 
cinstit, pentru controlul intern al stării finan�elor administra�iei centrale �i utilizarea 
raportării �i evaluării �i pentru dezvoltarea sistemului de control �i raportare cu 
privire la finan�ele �i opera�iunile administra�iei centrale; 

 un consiliu consultativ pentru control intern �i managementul riscului a fost creat 
pentru dezvoltarea controlului intern �i planificarea cooperării încruci�ate �i a 
măsurilor pregătitoare, cu reprezentare din toate ministerele �i alte organisme cheie 
pentru controlul intern; 

 o direc�ie de audit intern a fost înfiin�ată pentru a coordona �i dezvolta auditul 
intern, cu reprezentare din partea func�iilor de audit intern din toate ministerele.  

 
2. Mediul controlului public intern  

 
2.1. Principiile pregătirii bugetului  

 
După posibile modificări, parlamentul aprobă bugetul prezentat de guvern �i posibile bugete 
suplimentare. Bugetul este pregătit pentru un an financiar o dată. Un an financiar este egal cu 
un an calendaristic. Estimările veniturilor anuale �i ale subven�iilor pentru cheltuielile 
anuale sunt introduse în buget ca sume brute, nescăzând nici cheltuieli din venituri nici 
venituri din cheltuieli (bugetare brută). Pot fi stabilite prevederi prin lege conform cărora, în 
cazul anumitor venituri �i cheltuieli, doar veniturile sau subven�iile estimate egale cu soldul 
dintre acestea pot fi introduse în buget (bugetare netă).  
 
Bugetul poate con�ine trei tipuri de subven�ii: 
 

1. O subven�ie fixă, care nu poate fi depă�ită sau transferată către un an financiar 
ulterior.  

2. O subven�ie estimată, care nu poate fi transferată către un an financiar ulterior. 
Permisiunea de a depă�i o subven�ie estimată poate fi acordată dacă excesul se 
bazează pe o necesitate statutară sau o necesitate comparabilă sau pe o altă necesitate 
importantă sau neprevăzută care este dificil de estimat.  

3. Subven�iile transferabile, articolele de venit sau cheltuieli sunt alocate anului 
financiar căruia îi sunt aplicabile. Alocarea este efectuată în special în baza livrării 
unui produs sau serviciu sau primirii unui factor de produc�ie. De exemplu, 
cheltuielile de achizi�ii sunt bugetate pentru anul calendaristic atunci când este primit 
produsul sau serviciu achizi�ionat. Cheltuielile nu sunt raportate în cadrul bugetului.  

 
 

2.2. Principiile contabilită�ii administra�iei centrale �i pregătirii conturilor 
finale ale administra�iei centrale  

 
Statul are o obliga�ie contabilă pentru economia sa bugetară. Economia bugetară este 
împăr�ită în unită�i contabile, care cuprind ministere, agen�ii guvernamentale �i 
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organisme publice. Datele contabile de la unită�ile contabile sunt compilate în conturile 
consolidate ale statului pentru pregătirea conturilor finale ale administra�iei centrale. 
Trezoreria de stat colectează datele contabile �i gestionează contabilitatea consolidată.  
 
Unită�ile contabile sunt responsabile pentru tranzac�iile lor de plată �i contabilitate �i, la 
fel ca agen�iile guvernamentale �i organismele publice, î�i pregătesc conturile anuale �i 
raportează cu privire la opera�iunile lor.  
 
Contabilitatea administra�iei centrale cuprinde conturile bugetare �i conturile generale. 
Contabilitatea trebuie să respecte bunele practici contabile. Contabilitatea bugetară 
monitorizează implementarea bugetului �i conturile generale arată veniturile �i cheltuielile, 
precum �i pozi�ia financiară cu privire la active �i pasive.   
 
Agenţiile guvernamentale şi organismele publice trebuie să ofere informaţii corecte şi cinstite 
cu privire la conformitatea cu bugetul, veniturile şi cheltuielile lor, poziţia lor financiară şi 
performanţa lor operativă în conturile lor anuale şi raportul privind operaţiunile lor, compilat 
pentru a implementa răspunderea.  
 
Pentru fiecare an financiar, guvernul înaintează raportul privind conturile finale ale 
administraţiei centrale către parlament. Raportul include conturile finale ale administraţiei 
centrale guvernamentale şi alte informaţii necesare privind managementul financiar al 
administraţiei centrale şi conformitatea cu bugetul, precum şi informaţii privind cele mai 
importante aspecte cu privire la eficacitatea socială a activităţilor administraţiei centrale şi 
dezvoltarea performanţei. Raportul include şi informaţii cheie privind dezvoltarea eficienţei 
societare şi a performanţei în sectoarele administrative ale ministerelor.  
 
Conturile finale ale administraţiei centrale includ: 
 
1. o declaraţie de implementare a bugetului cu privire la implementarea bugetară, specificată 
pe secţiune sau sector bugetar şi pe capitol şi articol; 
2. o declaraţie de venituri şi cheltuieli cu privire la venituri şi cheltuieli; 
3. un bilanţ care să ilustreze poziţia financiară în ultima zi a anului financiar;  
4. o declaraţie privind fluxul de numerar care să ilustreze fluxul de numerar; 
5. note care sunt necesare pentru a oferi informaţii corecte şi cinstite.  
 
2.3. Auditul Extern  
 
Oficiul Naţional de Audit din Finlanda este un organism independent care operează în cadrul 
parlamentului (instituţie supremă de audit). Oficiul Naţional de Audit are sarcina de a audita 
administraţia financiară naţională pentru a asigura faptul că este conformă şi că este efectuată 
în conformitate cu legislaţia şi bugetul.  
 
Până la sfârşitul lunii septembrie a fiecărui an, Oficiul Naţional de Audit înaintează un raport 
parlamentului cu privire la operaţiunile sale şi rapoarte speciale, dacă este necesar.  
 
3. Controlul Public Intern  
 
3.1. Răspunderea şi responsabilitatea managerială 
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Controlul intern în administraţia centrală este definit după cum urmează: controlul intern se 
referă la procedurile incluse în procesele de ghidare şi operare ale agenţiei, soluţiile 
organizaţionale şi metodele de operare care pot fi folosite pentru a obţine garanţia rezonabilă 
cu privire la: 
 

 legalitatea operaţiunilor; 
 securitatea fondurilor; 
 performanţele operaţionale; şi 
 obţinerea de informaţii corecte şi cinstite cu privire la finanţe şi performanţă.  

 
Conform Secţiunii 24 b din Legea privind Bugetul, agenţiile guvernamentale şi organismele 
publice trebuie să se asigure că au un sistem de control intern bine stabilit în cadrul propriilor 
operaţiuni şi al activităţilor pentru care sunt responsabile. 
 
Managementul riscului identifică, evaluează şi gestionează factori care ameninţă să împiedice 
atingerea obiectivelor incluse în cele patru categorii menţionate mai sus. Managementul 
riscului are aceleaşi obiective precum controlul intern. În mod ideal, procedurile de control 
intern şi management al riscului sunt integrate în procesele obişnuite ale agenţiei de 
planificare, management şi operare. Exemple tipice de astfel de proceduri includ: 
 

 planificarea de obiective şi operaţiuni şi identificarea şi evaluarea riscurilor care 
ameninţă să împiedice atingerea obiectivelor; 

 managementul informaţiilor necesare în operaţiuni care folosesc sistemele de 
informare; 

 proceduri de control tehnic şi raportare pentru situaţii excepţionale, incluse în 
sistemele informatice; 

 diferenţierea sarcinilor.  
 
Conform Secţiunii 24 b din Legea privind Bugetul, conducerea fiecărei agenţii este 
responsabilă pentru stabilirea controlului intern, precum şi pentru conformitatea şi adecvarea 
acestuia.  
 
Conducerea de top a unei agenţii poartă răspunderea principală pentru instituirea şi 
managementul controlului intern, în acelaşi mod în care este responsabilă pentru atingerea 
obiectivelor organizaţiei şi stabilirea activităţilor conexe. Conducerea ia măsurile necesare în 
baza acestei responsabilităţi prin delegarea de sarcini către diverse niveluri ale organizaţiei în 
conformitate cu sistemul lor de management. Cu privire la controlul intern, delegarea 
înseamnă deseori alocarea de sarcini şi responsabilităţi către subunităţi, astfel încât 
subunităţile să fie responsabile pentru propriile operaţiuni şi pentru identificarea, 
managementul şi raportarea cu privire la riscurile conexe.  
 
În baza Secţiunii 65 din Decretul privind Bugetul de Stat, raportul cu privire la operaţiuni, 
inclus în conturile finale ale biroului de contabilitate, trebuie să cuprindă o evaluarea a 
adecvării şi conformităţii controlului intern şi managementului relaţionat al riscului, precum şi 
o declaraţie cu privire la statusul controlului intern şi ţintele cheie de dezvoltare, elaborat în 
baza evaluării (evaluarea şi declaraţia de asigurare privind controlul intern). 
 
Evaluarea ar trebui să fie: 
 

 autentică – nu aparentă; 
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 sistematică – ar trebui să se bazeze pe raportarea stării curente la criteriile acceptate în 
cadru; 

 suficient de extinsă – ar trebui să acopere toate procesele operaţionale şi de suport 
relevante în activităţile pentru care este responsabilă agenţia; 

 documentată – ar trebui să acopere toate procesele operaţionale şi de suport relevante 
pentru care este responsabilă agenţia; 

 aprobată de conducere – să permită evaluarea controlului intern, care este 
responsabilitatea conducerii.  

 
În anul 2005, consiliul consultativ pentru control intern şi managementul riscului, înfiinţat de 
guvern, a pregătit o recomandare pentru agenţiile guvernamentale şi organismele publice cu 
privire la abordările privind controlul intern şi managementul riscului şi la evaluarea 
funcţionalităţii acestora. Recomandarea are menirea de a fi un instrument de susţinere a 
agenţiilor guvernamentale, organismelor publice şi fondurilor în evaluarea şi dezvoltarea de 
către acestea a propriilor procese de control intern şi management al riscului. Controlul intern 
şi managementul riscului eficiente sporesc performanţa unităţii operative şi sunt un element 
esenţial de bună guvernare. În 2008, a fost emisă o versiune mai concisă a recomandărilor, 
care poate fi folosită ca alternativă la cadrul mai extins, de exemplu în agenţii mai mici.  
 
Când se aplică acele cadre de evaluare, funcţionalitatea controlului intern şi a managementului 
riscului este evaluată prin examinarea următoarelor aspecte care o influenţează: 
 

 mediul operativ al agenţiei; 
 stabilirea de obiective; 
 identificarea, evaluarea şi managementul riscurilor; 
 controale (măsuri de control); 
 comunicarea şi fluxul de informaţii; şi 
 monitorizarea performanţei controlului intern şi managementului riscului.  

 
Agenţiile guvernamentale şi organismele publice pot să folosească şi alte cadre de evaluare 
aprobate în mod obişnuit (de exemplu, COSO, COSO-ERM, CoCo) în evaluarea 
funcţionalităţii controlului intern şi managementului riscului. Folosirea unui cadru aprobat la 
nivel general susţine evaluarea sistematică şi documentată a controlului intern. Cadrul de 
evaluare trebuie să fie întotdeauna adaptat pentru a corespunde nevoilor agenţiei.  
 
Evaluarea controlului intern trebuie să fie utilizată în planificarea şi execuţia operaţiunilor 
agenţiei. În baza rezultatelor evaluării, agenţia poate pregăti evaluarea şi declaraţia de garanţie 
a controlului intern, care să fie incluse în raportul privind operaţiunile.  
 
Evaluarea şi declaraţia de garanţie privind controlul intern cuprinse într-un raport al unei 
agenţii guvernamentale cu privire la operaţiuni ar trebui, pe scurt, să cuprindă următoarele 
elemente: 
 

 declaraţia privind responsabilitatea managerială; 
 metoda de evaluare a implementării (referire la cadru, de exemplu); 
 concluziile cu privire la starea controlului intern; şi 
 posibile obiective de dezvoltare.  

 
3.2. Auditul Intern  
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Auditul intern susţine eficienţa controlului intern şi managementului riscului în cadrul 
ministerelor şi agenţiilor guvernamentale. Conducerea din ministere şi agenţii este 
responsabilă pentru implementarea corespunzătoare a proceselor de control intern şi 
management al riscului.  
 
Există diferenţe între ministere şi agenţiile guvernamentale în modul în care este efectuat 
auditul intern. Multe dintre agenţiile mai mici în special nu efectuează audituri interne 
separate. De asemenea, Ministerul Finanţelor nu are nicio unitate de audit intern sau vreun 
auditor intern. În multe agenţii, auditarea internă este o funcţie efectuată de o singură 
persoană.  
 
Aşa cum prevede Secţiunea 70 din Decretul privind Bugetul de Stat, auditul intern este stabilit 
la discreţia conducerii ministerului şi agenţiei. În considerarea acestora, conducerea ar trebui 
să evalueze necesitatea de audit intern prin raportare la nevoile de control intern şi cerinţele 
Legii privind Uniunea Europeană.  
 
Conducerea ministerului şi agenţiei trebuie să instituie un audit intern dacă există o nevoie 
justificată pentru audit în baza procedurilor de control intern. Scopul auditului intern este de a 
stabili adecvarea şi suficienţa controlului intern pentru conducere şi de a îndeplini sarcinile de 
audit prescrise de conducere.  
 
Standardele şi recomandările comune privind auditul intern trebuie să fie luate în calcul când 
se stabileşte auditul intern.  
 
Regulile privind procedurile de audit intern şi statusul auditului intern în cadrul organizării 
agenţiei guvernamentale sau a organismului public sunt prevăzute în regulile procedurale 
privind auditul intern, care sunt confirmate de agenţia guvernamentală sau organismul public 
însuşi. Regulile procedurale privind auditul intern trebuie înaintate în scopuri informative 
ministerului în cauză şi Oficiului Naţional de Audit.  
 
Un model de reguli procedurale a fost elaborat cu scopul de a efectua un audit intern organizat 
independent de către o agenţie. Agenţiile guvernamentale şi organismele publice trebuie să 
evalueze în mod critic aplicabilitatea modelului pentru propriile lor operaţiuni şi, acolo unde 
este necesar, să adauge, să elimine elemente sau să adapteze conţinutul acestuia pentru a se 
potrivi mai bine propriilor lor operaţiuni. Modelul poate fi folosit şi pentru pregătirea regulilor 
procedurale cu privire la auditul intern care este efectuat în exterior, ca serviciu externalizat, 
cu condiţia asigurării aplicabilităţii regulilor procedurale pentru operaţiunile agenţiei. 
 
Conducerea agenţiei decide cu privire la starea organizaţională a posibilei unităţi de audit 
intern. În general, auditul intern este direct subordonat unui minister sau func�ionar senior 
dintr-o agenţie. În acest caz, auditul intern raportează direct conducerii de top şi îşi preia 
puterile de la conducerea de top.  
 
3.3. Coordonarea Controlului Intern  
 
Începând din anul 2004, funcţia Controlorului Financiar Guvernamental a operat în cadrul 
Ministerului Finanţelor.  
 
Funcţia Controlorului Financiar Guvernamental este de supraveghetor comun al performanţei 
şi finanţelor. Acesta serveşte drept consilier guvernamental şi pentru conducerea de top în 
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cadrul ministerelor, drept controlor administrativ şi autoritate independentă de supraveghere 
în asigurarea şi dezvoltarea calităţii controlului şi sistemului de raportare privind finanţele 
administraţiei centrale şi asigurarea răspunderii financiare.  
 
Funcţia Controlorului Financiar Guvernamental este responsabilă pentru asigurarea faptului că 
raportul cu privire la conturile administraţiei centrale guvernamentale oferă informaţii corecte 
şi cinstite referitor la finanţele şi performanţa administraţiei centrale. Aceasta coordonează, 
conduce şi dezvoltă raportarea şi evaluarea finanţelor şi performanţei financiare a 
administraţiei centrale. Aria de acoperire a sarcinilor acestei funcţii include evaluarea 
performanţei şi finanţelor, a contabilităţii strategice şi coordonarea şi dezvoltarea evaluării 
implicaţiilor financiare ale legislaţiei. Funcţia gestionează şi orientarea, coordonarea şi 
dezvoltarea controlului intern şi managementului riscului conex, precum şi stabilirea 
activităţilor la nivel guvernamental şi a raportării cu privire la controlul şi prevenirea utilizării 
neadecvate a fondurilor UE pentru care este răspunzător statul.  
 
În îndeplinirea sarcinilor sale, funcţia Controlorului Financiar Guvernamental profită de 
expertiza deţinută de Ministerul Finanţelor şi alte ministere şi autorităţi.  
 
Consiliul consultativ pentru control intern şi managementul riscului operează în cadrul 
Ministerului Finanţelor. Consiliul consultativ are sarcina de a: 
 

 monitoriza şi evalua starea şi procedurile de control intern şi managementul conex al 
riscului în cadrul administraţiei centrale şi metodele şi dezvoltarea sa generală, precum 
şi funcţionalitatea şi utilizarea procedurilor de control intern în orientarea şi 
managementul finanţelor şi operaţiunilor; 

 luarea de iniţiative pentru dezvoltarea controlului intern şi a managementului conex al 
riscului; 

 coordonarea procedurilor diferitelor autorităţi şi agenţii guvernamentale şi organisme 
publice în controlul intern şi monitorizarea administrativă a managementului financiar 
şi pregătirea măsurilor necesare; 

 monitorizarea şi evaluarea stării aranjamentelor de audit intern, a calităţii şi 
performanţei auditului intern, a utilizării acestuia în cadrul conducerii şi orientării, 
precum şi a procedurilor şi dezvoltării generale a auditului intern şi luarea de iniţiative 
pentru îmbunătăţirea auditului intern şi a utilizării acestuia; 

 stabilirea cooperării între funcţiile de audit intern din diverse agenţii guvernamentale şi 
organisme publice şi coordonarea operaţiunilor de audit intern şi utilizarea rezultatelor 
în diferite agenţii; 

 monitorizarea şi evaluarea controlului şi auditului fondurilor UE în Finlanda, precum 
şi raportarea conexă şi coordonarea şi dezvoltarea măsurilor relaţionate şi a 
procedurilor diverselor autorităţi, agenţii guvernamentale şi organisme publice, în timp 
ce se pregătesc măsurile necesare pentru coordonare şi dezvoltare; 

 gestionarea preliminară a răspunsului Finlandei către Comisia Comunităţilor Europene 
pentru raportul anual al Curţii de Conturi, conform referirii din Articolul 143(6) din 
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 privind Regulamentul 
Financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene; 

 monitorizarea şi evaluarea situaţiei de utilizare neadecvată sau infracţiuni comise în 
cadrul operaţiunilor agenţiilor guvernamentale şi organismelor publice sau orientate 
către fondurile sau activele statului sau fondurile sau activele pentru care este 
responsabil statul şi coordonarea şi dezvoltarea operaţiunilor şi procedurilor diverselor 
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autorităţi şi agenţii guvernamentale, precum şi raportarea cu privire la utilizarea 
neadecvată şi erori; 

 gestionarea preliminară a informaţiilor privind Finlanda, compilate pentru raport, 
conform referirii din Articolul 280(5) din Tratatul de constituire a Uniunii Europene; 
şi  

 stabilirea de instruire şi cooperare şi compilarea şi distribuirea bunelor practici, 
precum şi pregătirea de propuneri de recomandări şi emiterea de declaraţii cu privire la 
aspecte din sectorul consiliului.  

 
Consiliul consultativ pentru control intern şi managementul riscului este prezidat de 
Controlorul Guvernamental General, Controlorul Guvernamental General Adjunct acţionând 
ca preşedinte adjunct. Guvernul desemnează consiliul consultativ şi pe membrii acestuia şi 
membrii săi adjuncţi pentru trei ani, astfel încât consiliul consultativ să includă un 
reprezentant din fiecare minister, precum şi reprezentanţi ai unor parteneri cheie de cooperare 
în cadrul sectorului, dacă este necesar.  
 
Consiliul consultativ are o divizie de audit intern pentru evaluarea şi dezvoltarea auditului 
intern, cu reprezentare din toate ministerele şi trezoreria de stat. Divizia dezvoltă proceduri de 
audit intern prin pregătirea de recomandări comune şi bune practici pentru audit intern. Nu 
deţine însă autoritate asupra unităţilor de audit intern din cadrul ministerelor şi agenţiilor 
guvernamentale.  
 
4. Inspecţia Financiară  
 
Nu există niciun astfel de organism în Finlanda.  
 
5. Reforme în curs şi viitoare 
 
Modificările referitoare la controlul intern şi managementul riscului pot fi efectuate în 
statutele bugetare. În mod special cu privire la sarcinile funcţiei de controlor financiar 
guvernamental şi la consiliul consultativ pentru control intern şi managementul riscului, au 
existat discuţii referitor la identificarea unui punct de concentrare mai clar al operaţiunilor.  
 
Cu privire la auditul intern, au existat dezbateri îndelungi dacă ministerele şi agenţiile 
guvernamentale ar trebui să fie obligate să instituie audituri interne şi cum ar trebui instituit 
auditul intern.  
 
Referitor la instituirea auditului intern, au existat dezbateri de exemplu cu privire la auditul 
intern centralizator specific pentru fiecare sector în cadrul ministerelor, de exemplu, auditul 
intern centralizator la nivel de guvern, crearea unui centru de servicii de audit intern şi 
cooperarea mai strânsă la nivel de sector administrativ şi coordonarea auditului intern.  
 
Cu privire la cadrul de control intern, modelul recomandat în prezent se bazează pe modelul 
COSO-ERM. Recent, au fost iniţiate dezbateri cu privire la dacă ministerele şi agenţiile 
guvernamentale ar trebui să fie susţinute în posibila implementare a standardului ISO 31000 
privind managementul riscului şi standardele conexe.  
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 FRAN�A 
…………………………………………………………………………. 
Controlul Public Intern (1) (2) 
 
 
Introducere 
 
Administra�ia publică franceză are o tradi�ie lungă de control al afacerilor publice, bazată în 
special pe principiile Declara�iei privind Drepturile Omului (3) �i consacrată în Constitu�ie 
(4), care este reflectată �i în regulile juridice prevăzute, de exemplu, în reglementările 
generale (5) �i reglementări specifice privind func�ionarii publici �i în Codul privind 
Contractele de Achizi�ii Publice.  
 
În 2006, intrarea în vigoare a statutului constitu�ional privind legile bugetare (La loi 
organique relative aux lois de finances - LOLF) a oferit ocazia de a regândi managementul 
cheltuielilor publice �i a fost înso�ită de o evolu�ie a rolului principalilor actori implica�i 
în controlul �i managementul finan�elor publice ale statului. Un management de politică 
publică bazat pe obiective, un buget orientat spre rezultate, un nou sistem de responsabilitate, 

                                                            
1  Contribuție  a  Inspectoratului  General  pentru  Finanțe  (Inspection  Générale  des  Finances)  din  27 
aprilie 2011. 
2 Această contribuție cu privire la sistemul CPI al administrației franceze se bazează pe două texte de 
reglementare principale aflate în prezent în vigoare în domeniu, și anume: 

• Decretul  nr.  62‐1587  din  29  decembrie  1962  care  stabilește  regulamentul  general  privind 
contabilitatea  publică  (Décret Nr.  62‐1587  du  29  décembre  1962  portant  réglement  sur  la 
comptabilité publique). 

• Statutul  constituțional  cu  privire  la  legile  bugetare  (La  loi  organique  relative  aux  lois  de 
finances – la LOLF) din 1 august 2001.  

Mai mult,  contribuția  preia  elemente  din  Raportul  Inspectoratului  General  pentru  Finanțe  privind 
organizarea controlului  intern de stat  și a politicii de audit, publicat  în octombrie 2009  și  fin Decizia 
celui  de‐al  4‐lea  Consiliu  pentru modernizarea  politicilor  publice  (4émeconseil  de modernisation  de 
politiques publiques) din iunie 2010.  
3 Declarația  privind  drepturile  omului  și  ale  cetățeanului  (Déclaration  des  droits  de  l´Homme  et  du 
citoyen) din 1789, Articolul 15 ‐ ´Societatea are dreptul să ceară fiecărui agent public un raport privind 
gestiunea sa.´ 
4 Constituția franceză din 4 octombrie 1958. 
5 Titlul I: Legea nr. 83‐634 din 13 iulie 1983 care stabilește drepturile și obligațiile funcționarilor publici 
(Loi No. 83‐634 du 13  juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires); Titlul  II: Legea Nr. 
84‐16 din 11 ianuarie 1984 care stabilește prevederi statutare cu privire la funcționarii publici naționali 
(Loi No 84‐16 du 11  janvier 1984 portant dispositions  statutaires  relative à  la  fonction publique de 
L´Etat); Titlul III: Legea Nr. 84‐53 din 26 ianuarie 1984 care stabilește prevederi statutare cu privire la 
funcționarii publici locali (Loi No 84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique  territorial); Titlul  IV: Legea Nr. 86‐33 din 9  ianuarie 1986 care stabilește prevederi 
referitoare  la  funcționarii  publici  spitalicești  (Loi  No  86‐33  du  9  janvier  1986  portant  dispositions 
relatives à la fonction publique hospitalière). 
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răspundere consolidată �i un nou sistem contabil reprezintă trăsăturile cheie ale reformei 
implementate în cadrul administra�iei publice franceze.  
 
Pe fondul unei organizări contabile �i financiare a statului francez structurată în jurul unei 
re�ele contabile centralizate, care garantează uniformitatea financiară a administra�iei 
franceze �i separarea func�iilor �i sarcinilor alocate ofi�erului de autorizare �i ofi�erului 
contabil, administra�ia publică franceză se bazează pe un mediu robust de control intern (1 
�i 2). 
 
În acest mediu, un sistem de control intern a fost dezvoltat în baza func�iilor contabilă �i 
financiară. Certificarea conturilor statului cerute de LOLF a servit drept catalizator pentru 
dezvoltarea �i implementarea unui sistem eficient de control intern �i audit care pune 
accentul pe contabilitate �i are scopul de a garanta calitatea conturilor statului. Treptat, 
sistemul de control intern a fost extins către zona bugetară (3).  
 
Administraţia de stat implementează în prezent o reformă al cărei scop este de a controla 
riscurile relaţionate cu managementul politicilor publice aflate în responsabilitatea 
ministerelor. Această reformă este proiectată pentru a extinde aria de acoperire a controlului 
intern pentru a cuprinde toate „afacerile” şi funcţiile din cadrul tuturor ministerelor şi a stabili 
o politică de audit intern eficientă în cadrul administraţiei statului (4).  
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 

1.1. O organizaţie contabilă şi financiară a statului structurată în jurul unei reţele 
contabile centralizate şi unificate  

 
Organizarea contabilă şi financiară aplicabilă instituţiilor de stat şi celor naţionale publice, 
comunităţilor locale şi instituţiilor publice ataşate acestora („entităţi publice”) este stabilită 
printr-un decret (1) care prevede regulamentul general privind contabilitatea publică. Această 
legislaţie reglementează separarea funcţiilor. De fapt, operaţiunile financiare şi contabile ce 
rezultă din implementarea bugetară sau din declaraţiile privind venitul şi cheltuielile estimate 
ale entităţilor publice cad în sarcina ofiţerilor de autorizare şi a ofiţerilor contabili publici. 
Aceste operaţiuni privesc venitul, cheltuielile, trezoreria şi activele entităţilor publice.  
 
Funcţia de ordonator de credite („manager”) şi funcţia de ofiţer contabil public sunt 
incompatibile şi sunt organizate după cum urmează. 
 

 Ordonatorii de credite decid cu privire la execuţia veniturilor şi cheltuielilor. În acest 
scop, ei certifică drepturile entităţilor publice, fixează veniturile, angajează şi fixează 
cheltuielile.  

 Ofiţerii de contabilitate publică sunt singurii responsabili pentru: preluarea şi 
colectarea cererilor de plată lansate de ordonatorii de credite, a pretenţiilor ce rezultă 
din contracte, documente de titlu sau alte titluri aflate în gestiunea lor, precum şi 
pentru colectarea taxelor în numerar şi a oricărui tip de venit pe care entităţile publice 
sunt autorizate să-l colecteze; plata cheltuielilor în baza ordinelor livrate de 
ordonatorii acreditaţi de credite, a titlurilor prezentate de creditori sau la propria 
iniţiativă, precum şi urmărirea plângerilor şi altor notificări; păstrarea banilor şi 
                                                            
1 Decretul nr. 62‐1587 din 29 decembrie  1962 care stabileşte regulamentul general privind 
contabilitatea publică (Décret No. 62‐1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique ‐ RGCP). 
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activelor ce aparţin sau sunt acordate entităţilor publice; gestionarea banilor şi 
mutarea conturilor de numerar; păstrarea documentelor justificative şi a evidenţelor 
contabile pentru operaţiuni; păstrarea conturilor conform poziţiei contabile pe care o 
deţin.  

 Ofiţerii de contabilitate publică sunt desemnaţi de Ministrul Finanţelor sau cu 
aprobarea acestuia. Aceştia prezintă conturile cel puţin o dată pe an. În baza 
condiţiilor stabilite prin legile de finanţare, ofiţerii de contabilitate publică sunt 
responsabili personal şi financiar pentru operaţiunile pe care le îndeplinesc şi pentru 
efectuarea de controale regulate stabilite prin decretul menţionat mai sus.  

 Ofiţerii de contabilitate publică sunt organizaţi într-o reţea aflată sub autoritatea 
Direcţiei Generale de Finanţe Publice (Direction générale des Finance publiques - 
DGFiP). 

 
DGFiP, o direcţie din Ministerul Finanţelor, se află în centrul operaţiunilor publice (cf. infra). 
În aria sa de competenţe (execuţia veniturilor şi cheltuielilor, păstrarea evidenţelor pentru 
comunităţile locale şi instituţiile lor publice, servicii de expertiză economică şi financiară, 
management de teren, etc.), DGFiP este responsabilă pentru plata cheltuielilor de stat şi pentru 
contabilitatea de stat. Ca atare, DGFiP este operatorul contabil şi financiar al statului. De fapt, 
DGFiP coordonează funcţia contabilă a statului prin reţeaua sa de contabili publici (cf. supra). 
Această organizare într-o reţea contabilă conferă un grad semnificativ de unitate funcţionării 
şi practicii contabile şi financiare, care este caracteristică organizării administrative franceze.  
 

1.2. Un cadru de referinţă bugetară şi contabilă profund revizuit în 2001 
 
La sfârşitul anilor 1990, parlamentul francez a iniţiat o reflecţie asupra eficienţei cheltuielilor 
publice şi a rolului adunărilor pentru aspecte bugetare şi a dat naştere unui consens politic cu 
privire la necesitatea de a actualiza regulile de management bugetar şi contabil. LOLF a fost 
votată în unanimitate în august 2001, stabilind astfel un nou cadru de referinţă pentru regulile 
bugetare şi contabile aplicabile administraţiei publice.  
 
Înainte de LOLF, puterile guvernului şi ale parlamentului cu privire la pregătirea, votarea şi 
implementarea bugetului de stat au fost reglementate prin Ordinul Organic din 2 ianuarie 
1959. Acesta a fost un text legislativ fundamental care a oferit un cadru global pentru 
procedura bugetară în contextul parlamentarismului raţionalizat al Celei de-a cincea republici.  
 
LOLF s-a născut dintr-un proiect de lege al Adunării Naţionale înaintat în iunie 2000, care a 
valorificat un acord politic cu Senatul şi un consens cu guvernul. Textul LOLF a fost dezbătut 
între 7 februarie şi 28 iunie 2001 şi a fost validat de Consiliul Constituţional la data de 25 iulie 
2001. LOLF a fost adoptată la 1 august 2001 şi a intrat în vigoare pe deplin la 1 ianuarie 2006. 
LOLF stabileşte cadrul „noii Constituţii financiare a statului”. Legea privind finanţele pentru 
2006 a fost prima lege care a fost pregătită, adoptată şi implementată în conformitate cu noul 
cadru bugetar. 
 
Principiile cheie ale LOLF: 
 
  O nouă structură a bugetului de stat: planificarea bugetară în conformitate cu politicile 

publice 
 
În baza LOLF, bugetul nu mai este prezentat în conformitate cu natura cheltuielilor 
(operaţionale, de investiţii, de intervenţie, etc.), ci în conformitate cu politicile publice 
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(securitate, cultură, sănătate, justiţie, etc.). Parlamentul şi cetăţeanul sunt astfel capabili să 
evalueze resursele globale folosite pentru implementarea fiecărei politici de stat.  
 
 O nouă abordare a managementului public: management orientat pe obiective 

 
Una dintre problemele majore ale reformei managementului public a fost de a face statul să 
treacă de la o cultură bazată pe mijloace la o cultură bazată pe rezultate, astfel încât fiecare 
euro cheltuit să poată fi mai util şi mai eficient. Astfel, performanţa, adică abilitatea de a 
atinge rezultatele aşteptate, se află în centrul noului cadru bugetar. În consecinţă, dezbaterile 
parlamentare atât cu privire la buget cât şi cu privire la analiza implementării bugetare, nu se 
mai referă doar la credite şi la justificarea acestora, ci şi la strategiile şi obiectivele politicilor 
publice. A fost stabilit astfel un lanţ de responsabilităţi în cadrul administraţiei, în care ofiţerii 
publici de autorizare joacă un rol important.  
 
 O nouă perspectivă asupra conturilor statului: contul general al statului 

 
LOLF a introdus o reformă majoră a conturilor, care sunt stabilite din acest moment conform 
noilor standarde contabile, ce se pliază în mare măsură pe practica societăţilor private. 
Începând din 2006, a fost făcut un pas major în modernizarea contabilităţii de stat. Conturile 
sunt mai cuprinzătoare şi mai clare; acestea oferă o evaluare mai bună a activelor şi permit 
statului să ofere un raport mai bun cu privire la acţiunile sale.  
 

2. Un mediu stabilizat de control intern  
 

2.1. Un sistem bugetar şi contabil bazat pe transparenţă  
 

2.1.1. Un buget general structurat pe trei niveluri: misiune, program, acţiune  
 
Politicile majore de stat sunt transpuse în misiuni. Parlamentul votează bugetul per misiune. O 
misiune este stabilită la iniţiativa guvernului şi poate fi ministerială sau interministerială. 
Misiunea conţine programe. Parlamentul poate modifica distribuţia cheltuielilor în cadrul 
programelor din aceeaşi misiune.  
 
Programele sau alocările definesc cadrul de implementare a politicilor publice: programul este 
unitatea pentru autorizare parlamentară. El constituie un aranjament de creditare global şi 
restrictiv. Este emis de un singur minister şi include un grup coerent de acţiuni. Este atribuit 
unui manager, desemnat de ministrul relevant. Fiecare program este asociat cu obiective şi 
rezultate aşteptate specifice. O componentă importantă a programului, acţiunea precizează 
detalii cu privire la destinaţia intenţionată a alocărilor bugetare.  
 
Procedura de votare, care face diferenţa între autorităţile de angajamente şi creditele de plată, 
permite urmărirea şi acoperirea obligaţiilor statului. Toate creditele, indiferent de natura 
cheltuielii implicate, sunt votate, pe de o parte, ca autorizări de angajamente (capacitate de 
angajare a statului în angajamente obligatorii din punct de vere legal), iar pe de altă parte, 
drept credite de angajament (volumul de numerar necesar pe parcursul anului pentru 
acoperirea angajamentelor asumate sau a angajamentelor care urmează să fie asumate). 
Această distincţie între autorizările de angajamente (AA) şi creditele de plată (CP) susţine o 
perspectivă multianuală asupra cheltuielilor (plăţi efectuate de CP-uri ce rezultă din 
angajamente trecute, iniţierea de AA-uri care nu implică plăţi imediate, etc.). 
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Pentru a identifica utilizarea fondurilor publice, fiecare program afişează o prezentare dublă a 
creditelor sale: în funcţie de destinaţie (acţiuni) şi în funcţie de tipul de cheltuială (personal, 
operaţională, de investiţii, de intervenţii, etc.).  
 

2.1.2. Planificare bugetară conform obiectivului de politică publică  
 
Fiecare program are o strategie corespunzătoare, obiective �i indicatori cuantifica�i de 
performan�ă. Aceste elemente sunt incluse în planurile anuale de performan�ă (PAP) 
ata�ate proiectului de lege a finan�elor. Sub autoritatea ministrului respectiv, managerul se 
obligă să respecte aceste cerin�e. Acesta va raporta rezultatele ob�inute către parlament în 
momentul analizei legii cu privire la reglarea conturilor �i raportul de gestiune, în cadrul 
raportului anual de performan�ă (RAP). Operatorii de stat („agen�iile publice”) care 
implementează anumite sec�iuni din politicile publice sunt inclu�i în PAP pentru a li se 
evalua contribu�ia.  
 
Introducerea în acela�i document a elementelor financiare �i a evaluării performan�ei 
încurajează îmbunătă�irea permanentă a eficien�ei cheltuielilor publice. Relevan�a, 
fiabilitatea �i realitatea indicatorilor sunt evaluate de Comitetul Interministerial pentru 
Auditul Programelor (Comité interministériel d´audit des programmes - CIAP) �i de către 
Curtea de Conturi (Cour de Comptes) (cf. infra).  
 
A�adar, pentru a permite membrilor parlamentului �i cetă�enilor să aibă o perspectivă clară 
�i documentată cu privire la cheltuielile publice, prezentarea bugetului se bazează pe 
următoarele.  
 
 Justificarea cheltuielilor de la primul euro: administra�iile explică în PAP-urile lor 

cum planifică să folosească creditele �i personalul disponibil, de la primul euro. Explică 
implementarea efectivă în RAP-urile lor la sfâr�itul anului.  
 Analiza costului politicilor publice: constă din înaintarea către parlament a 

informa�iilor complementare cu privire la resursele efectiv folosite în cadrul programului 
pentru a-i îndeplini obiectivele.  
 
Evaluarea cheltuielilor globale necesare pentru implementarea politicilor publice este 
prezentată ex ante pentru credite în PAP �i ex post în RAP pentru cheltuielile contractate. 
Pentru a oferi o imagine fidelă cu privire la situa�ia financiară a statului, costurile totale (în 
baza datelor privind cheltuielile din contabilitatea generală) sunt evaluate ulterior �i analizate 
în RAP.  
 

2.1.3. Un sistem contabil de stat pe trei niveluri  
 
  LOLF introduce un sistem contabil pe trei niveluri pentru stat (1). 
 

 Contabilitatea generală a opera�iunilor în baza principiilor contabilită�ii de 
angajamente. 

 Contabilitatea bugetară, la nivel anual, care permite urmărirea �i returnarea 
cheltuielilor în momentul în care sunt plătite �i a veniturilor în momentul în care sunt 
colectate. Acest lucru oferă o perspectivă de „casă de marcat”. 
                                                            
1 Articolul 27 din LOLF: „Statul păstrează evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetare și o 
contabilitate generală a operațiunilor sale. Mai mult, implementează un sistem contabil care 
analizează costurile diverselor acțiuni inițiate în cadrul programului.” 



108 
 

 

 Contabilitatea care analizează costurile ac�iunilor care sunt parte din programe, ce 
completează perspectiva asupra bugetului.  

 
Declara�iile financiare stabilite în contabilitatea generală �i prezentate în contul general al 
statului oferă o perspectivă globală cu privire la active, situa�ia financiară �i privind 
proprietă�ile a statului. Rememorând cu aten�ie cheltuielile corespunzătoare unui an 
financiar, acestea oferă informa�ii cu privire la costurile politicilor publice.  
 

2.1.4. Declara�iile financiare ale statului  
 
Conform prevederilor LOLF, contul general al statului (SGA) este înfiin�at în baza 
standardelor contabile care se pliază în mare măsură pe practicile societă�ilor private �i pe 
standardele publice interna�ionale (IFRS, IPSAS), dar �ine cont �i de specificitatea fiecărui 
stat. Formatul său permite o consultare clară �i concisă a conturilor statului. SGA cuprinde 
patru declara�ii financiare: bilan�ul, contul de profit �i pierderi, tabelul privind fluxul de 
numerar �i anexa.  
 
În consecin�ă: 
 

 SGA enumeră �i înregistrează valoarea tuturor activelor controlate de stat (active 
imobiliare, drumuri, stocuri, etc.) �i toate sumele pe care le are de plătit sau le-ar 
putea avea de plătit în viitor pentru obliga�ii curente. Oferind o viziune globală 
asupra activelor statului �i a angajamentelor de plată, SGA reprezintă un instrument 
esen�ial pentru managementul opera�ional al finan�elor publice, oferind o valoare 
adăugată ridicată spre deosebire de contabilitatea bugetară, destinată pentru parlament, 
ministere �i cetă�eni.  

 Conturile statului, suplimentate în special în ceea ce prive�te angajamentele în afara 
bilan�ului, activele �i pasivele, sus�in consolidarea controlului intern contabil (cf. 
infra) �i permit efectuarea analizei de risc în cadrul ministerelor. SGA conduce �i la 
îmbunătă�irea guvernan�ei în cadrul statului �i încurajarea controlului parlamentar 
al conturilor publice.  

 Datorită în mod special recensământului privind proprietă�ile �i stocurile statului, 
SGA oferă o cunoa�tere mai bună a activelor �i încurajează dezvoltarea unui 
management mai eficient. Prin introducerea conceptelor de provizioane �i 
angajamente, SGA oferă ordonatorilor de credite un sentiment de responsabilitate 
pentru costurile pe termen mediu �i riscurile asociate cu ac�iunile lor. SGA ajută 
a�adar la îmbunătă�irea managementului public.  

 
2.1.5. Un sistem informatic financiar integrat 

 
Chorus, sistemul IT (pachet software integrat de management, bazat pe tehnologia SAP) este 
sistemul informatic financiar al statului. Acesta gestionează cheltuielile, veniturile nefiscale 
�i contabilitatea statului. A fost implementat în toate administra�iile centrale �i 
descentralizate începând cu finalul anului 2010. Chorus este un sistem de centralizare 
contabilă �i un sistem de coordonare.  
 
Acest sistem IT este folosit de to�i actorii financiari ai serviciilor centrale �i descentralizate 
ale statului: ofi�erii de autorizare, controlorii financiari, ofi�erii contabili, prefec�ii, etc. 
Chorus este folosit pentru managementul bugetului na�ional, a cărui implementare este 
asigurată de serviciile de stat: programele privind bugetul general, programele de conturi 
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speciale (conturi alocate, conturi de asisten�ă financiară, conturi de afaceri, conturi pentru 
tranzac�ii monetare, etc.) �i programele bugetelor suplimentare.  
 

2.2. Guvernarea efectivă a managementului public  
 

2.2.1. O organiza�ie bazată pe responsabilitatea managerială  
 
Managerul de program (MProg) este legătura centrală a managementului public, integrând 
responsabilitatea politică �i pe cea managerială. Sub autoritatea ministrului, managerul de 
program este implicat în elaborarea obiectivelor strategice ale programului pentru care este 
responsabil: acesta garantează implementarea opera�ională a programului �i se obligă să 
îndeplinească obiectivele asociate cu acesta. Ministrul �i managerul de program devin 
răspunzători pentru obiectivele �i indicatorii specifica�i în PAP. Aceste obiective na�ionale 
sunt adaptate, dacă este necesar, pentru fiecare serviciu guvernamental. Managerul de 
program deleagă managementul programului prin stabilirea de bugete opera�ionale de 
program (BOP), plasate sub autoritatea unor manageri desemna�i (MBOP).  
 
Directorii departamentelor de afaceri financiare (DDAF) pregătesc, împreună cu managerii de 
program �i directorii departamentelor de resurse umane, deciziile �i arbitrajele în domeniul 
bugetar. Ace�tia stabilesc un cadru pentru doctrinele de management ministerial �i pentru 
deciziile privind utilizarea resurselor (de ex., politici de achizi�ii, politica în construc�ii). 
Efectuează o analiză a costurilor în cadrul ministerelor, coordonează �i consolidează 
cerin�ele privind raportarea cu privire la implementare a managerilor de program �i 
coordonează instrumentele de control intern contabil �i bugetar. Au competen�e de 
consultan�ă, expertiză �i asisten�ă. Sunt persoanele oficiale de contact ale autorită�ilor de 
control financiar �i ale departamentelor contabile ministeriale.  
 

2.2.2. Autorită�ile de coordonare internă  
 
Secretarii-generali din ministere sunt implica�i în implementarea LOLF �i în înfiin�area de 
noi sisteme de management public. Ace�tia joacă un rol major în organizarea ministerelor �i 
rolul lor este de a încuraja implementarea unui sistem de control intern contabil.  
 
Serviciul de control bugetar �i contabil este un serviciu unic care oferă o perspectivă globală 
asupra procesului de cheltuieli ministeriale. În fiecare minister, controlorul bugetar �i 
ofi�erul contabil ministerial (CBCM) (1) se află sub autoritatea Ministrului pentru Buget 
pentru a asigura o perspectivă globală asupra proceselor de cheltuieli ale ministerului �i a 
activelor acestuia, cu scopul de a îmbunătă�i siguran�a �i fiabilitatea. CBCM: 
 

 este responsabil pentru controlul financiar în cadrul ministerului; 
 este ofi�erul contabil public; 
 coordonează autorită�ile descentralizate responsabile pentru controlul financiar; 
 prezintă autorită�ilor bugetare �i ofi�erului de autorizare un raport anual cu privire 

la implementarea bugetului �i o analiză a situa�iei financiare a ministerului.  
 

2.2.3. Autorită�ile de armonizare orizontală  
                                                            
1 Decretul Nr. 2005‐1429 din 18 noiembrie 2005 privind pozițiile organizatorice și de conducere ale 
serviciilor bugetar și contabil din ministere (Décret No 2005‐1429 du 18 novembre 2005 relatif à 
l´organisation et aux emplois de direction des services du contrôle budgétaire et comtable ministériel ‐ 
CBCM). 
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Direc�ia pentru Buget (La Direction du Buget - DB) este responsabilă, sub autoritatea 
Ministrului pentru Buget �i Conturi Publice, pentru stabilirea cadrului pentru finan�ele 
publice �i pregătirea bugetului na�ional. DB este responsabilă �i pentru implementarea 
conceptelor LOLF, fiind răspunzătoare în acest sens fa�ă de ministere �i parlament, precum 
�i pentru pregătirea �i respectarea standardelor bugetare: management bazat pe 
performan�ă, elaborarea de proiecte anuale de performan�ă �i rapoarte anuale de 
performan�ă, justificarea ultimului euro, dezvoltarea contabilită�ii de analiză a costurilor, 
reguli de bugetare �i management, urmărirea costurilor pentru personal, etc. 
 
Direc�ia pentru Buget este responsabilă �i pentru evolu�ia controlului bugetar �i financiar. 
Ca atare, se ocupă de instruire �i coordonarea re�elei de actori de control bugetar �i 
financiar din cadrul administra�iei centrale �i din departamentele descentralizate: controlori 
bugetari �i ofi�eri contabili ministeriali (CBCM) �i controlori financiari.  
 
Direc�ia Generală de Finan�e Publice (La Direction Générale des Finances Publiques - 
DGFiP), înfiin�ată prin fuziunea a două direc�ii majore din Ministerul pentru Buget 
(Direc�ia Generală de Taxe �i Direc�ia Generală de Contabilitate Publică), ia măsuri 
practice la nivel central �i local. După înfiin�area în vara anului 2008 a unei administra�ii 
centrale unificate, DGFiP s-a angajat să creeze, în cadrul fiecărui departament, o singură 
Direc�ie de Finan�e Publice locală – sau regională. Aceste direc�ii locale unificate vor fi 
complet opera�ionale în cadrul teritoriului francez în anul 2012. DGFiP efectuează o serie de 
sarcini rela�ionate cu impozitarea (elaborarea de legi �i reguli privind impozitarea, privind 
cartea funciară �i înregistrarea titlurilor de proprietate, privind baza de impozitare, controlul 
declara�iilor fiscale, colectarea veniturilor, etc.) �i sarcini de management public. DGFiP 
gestionează func�ia centralizată de contabilitate a statului (cf. supra) �i este un actor cheie în 
implementarea noii contabilită�i publice �i a procesului de certificare.  
 
Comitetul Interministerial pentru Audit de Programe (Le Comité interministériel d´audit des 
programmes - CIAP) este o structură interministerială de audit în cadrul administra�iei 
publice. Are o misiune dublă: pe de o parte, de a evalua, pentru fiecare program, aplicarea 
corectă a principiilor stipulate în LOLF �i, pe de altă parte, de a asigura relevan�a �i 
fiabilitatea informa�iilor ata�ate proiectelor de legi financiare care sus�in dezbaterile �i 
votul parlamentului.  
 
CIAP este a�adar competentă să evalueze, pentru fiecare program auditat: 
 

 aria programului �i alocarea creditelor per ac�iuni; 
 sistemul de performan�ă (obiective �i indicatori) asociat cu programul; 
 diversificarea opera�ională a programului �i dialogului managerial; 
 justificarea creditelor de la primul euro; 
 contabilitatea privind analiza costurilor per ac�iune.  

 
CIAP elaborează un program de activitate în fiecare an �i depinde de mijloacele de inspec�ii 
ministeriale generale pentru efectuarea misiunilor sale. Parlamentul �i Curtea de Conturi 
primesc rapoartele de audit, răspunsurile ministerelor �i opinia CIAP, în virtutea dreptului lor 
de comunicare. Mai mult, CIAP publică un raport anual de progres, care prezintă principalele 
lec�ii învă�ate din campaniile sale de audit �i sugestiile sale cu privire la metodele ce ar 
trebui implementate pentru a îmbunătă�i managementul serviciilor în cadrul LOLF �i 
calitatea informa�iilor prezentate pentru a sus�ine proiectele de legi financiare.  
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2.2.4. Rolul parlamentului  

 
Parlamentul decide cu privire la toate subven�iile. Fiecare misiune este supusă votului. 
Membrii parlamentului pot avea ini�iativa de a majora subven�iile unui program, cu 
condi�ia ca suma totală a misiunii căreia îi apar�ine programul să nu crească. Pot crea, de 
asemenea, elimina sau modifica un program.  
 
Controlul parlamentar are �i alte pârghii: 
 

 controlul mi�cărilor subven�iilor gestionate; 
 puteri de investigare a comitetelor financiare (1), care îi permit să efectueze orice tipuri 

de investiga�ii asupra unor elemente specifice �i pe loc �i să organizeze orice 
audieri care sunt considerate necesare; 

 definirea precisă a misiunii de ajutare a parlamentului cu care este însărcinată Curtea 
de Conturi (2). 

 
Controlul parlamentar este frecvent, în special a�a cum este exercitat de comitetele 
financiare. Comitetul de finan�are al Adunării Na�ionale a creat o misiune de descoperire de 
fapte cu privire la Legea Organică privind legile financiare (mission d´information sur la loi 
organique relative aux lois de finances - MILolf). Încă din 1999, a efectuat mai multe „misiuni 
de evaluare �i control” în fiecare an. Obiectivul unei „misiuni de evaluare �i control” este de 
a asigura eficien�a cheltuielilor publice. În cadrul Senatului, raportorii speciali ai comitetelor 
financiare, apar�inând majorită�ii �i opozi�iei, publică un număr în cre�tere de rapoarte 
de control.  
 
Mai mult, Curtea de Conturi, în cadrul misiunii sale de asisten�ă (cf. infra), contribuie la 
controlul parlamentar al implementării legilor financiare, adică la controlul privind 
conformitatea cu autorizarea bugetară votată de cele două adunări. Ca atare, ea prezintă 
parlamentului: 
 

 un raport preliminar privind rezultatele implementării din anul anterior, pentru 
dezbaterea de orientare privind finan�ele publice; 

 un raport privind rezultatele anului financiar anterior �i managementul bugetar, 
ata�at proiectului privind reglarea conturilor �i raportului de gestiune; 

 un raport explicativ către parlament când guvernul efectuează mi�cări de credite, care 
trebuie să fie ratificat de următoarea lege financiară (decret în avans).  

 
Începând din anul 2002, Curtea de Conturi a fost obligată să răspundă la orice solicitări de 
asisten�ă din partea pre�edintelui �i a raportorului general al comitetelor financiare ale 
fiecărei adunări. Mai mult, are obliga�ia de a efectua, la cererea acestora, orice investiga�ii 
privind managementul serviciilor �i de a prezenta constatările sale în termen de opt luni.  
 

2.2.5. Rolul Cur�ii de Conturi 
 
Curtea de Conturi revizuie�te conturile ofi�erilor de contabilitate publică �i raportează cu 
privire la implementarea adecvată a cheltuielilor publice. Verifică regularitatea �i eficien�a 

                                                            
1 Articolul 57 din LOLF. 
2 Articolul 58 din LOLF. 
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cheltuielilor. În acest scop, stabile�te un plan de lucru independent de guvern �i de 
parlament.  
 
Misiunea de asisten�ă fa�ă de parlament �i guvern privind implementarea legilor financiare 
�i a legilor privind finan�area pentru asigurări sociale este prevăzută în Constitu�ie (1) �i 
formalizată prin LOLF (2). 
 
Curtea de Conturi este responsabilă pentru certificarea regularită�ii, corectitudinii �i 
onestită�ii conturilor de stat, ale conturilor entită�ilor na�ionale din cadrul schemei 
generale, ale conturilor mixte ale sucursalelor �i ale opera�iunilor de colectare din cadrul 
schemei generale de asigurare socială. Această misiune a fost atribuită Cur�ii de Conturi prin 
LOLF în anul 2001 – cu privire la stat – �i prin legea Organică referitoare la legile de 
finan�are a asigurărilor sociale (Loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité 
sociale- LolfSS) în anul 2005 cu privire la asigurările sociale.  
 

2.3. Controlul sistematic de legalitate în cadrul administra�iei statului �i lupta 
împotriva fraudelor �i a neregulilor financiare  

 
Decretul care stabile�te regulamentul general privind contabilitatea publică (cf. supra) 
prevede metodele de control al resurselor bugetare. De fapt, există un control sistematic al 
gestiunii ordonatorilor de credite �i al gestiunii ofi�erilor de contabilitate publică. Gestiunea 
ordonatorilor de credite este controlată, conform regulilor specifice fiecărui „organism 
public”, de către parlament, organisme legislative calificate, organisme �i comitete 
competente de audit �i Ministrul Finan�elor. Gestiunea ofi�erilor de contabilitate publică 
este controlată, conform regulilor specifice fiecărei categorii de ofi�eri contabili, de către 
Ministrul Finan�elor, superiorii ierarhici �i organismele de control competente. Ministrul 
Finan�elor efectuează controalele men�ionate mai sus prin intermediul Inspectoratului 
General de Finan�e �i altor organisme sau agen�i autoriza�i în acest scop prin legisla�ie 
specifică.  
 
Serviciile de inspec�ie generală sau serviciile de inspec�ie specifice fiecărui minister sunt 
responsabile în particular, în cadrul administra�iei publice, pentru lupta împotriva fraudelor 
�i/sau a neregulilor prin intermediul inspec�iei financiare. Serviciile de inspec�ie generală 
sau serviciile de inspec�ie administrativă au arii de competen�ă variabile: o direc�ie de 
administrare centrală �i re�eaua sa, un întreg minister �i, în mai multe cazuri, o zonă de 
competen�ă interministerială. În func�ie de zona de interven�ie, aceste servicii sunt 
atribuite celui mai înalt nivel al organiza�iei (ministru sau Director General). Misiunile tipice 
ale serviciilor de administrare în domeniul inspec�iilor financiare sunt efectuate în cazul 
producerii unui eveniment nedorit, care conduce la sanc�iuni disciplinare sau sanc�iuni 
penale. Misiunile de inspec�ie financiară au în special rolul de a rectifica neregulile sau 
disfunc�iile majore.  
 

3. Un sistem de control public intern implementat asupra func�iilor contabile �i 
financiare  

 

                                                            
1 Articolul 47 din Constituție. 
2 Articolul 58 din LOLF și Articolul I‐VIII din Legea Organică cu privire la legile privind finanțarea 
asigurărilor de stat (Loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale) din 2 august 
2005. 
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Orice abordare de management al riscului are sens doar în legătură cu obiectivele entită�ii. 
Intrarea în vigoare a LOLF în 2006 a permis pentru prima oară formalizarea sistematică a 
obiectivelor administra�iei. LOLF ordonă legislatorului să adopte în fiecare an, prin 
intermediul legilor financiare, obiectivele strategice alocate guvernului per ansamblu �i, în 
cadrul guvernului, fiecărui minister. Managerii de program alocă apoi obiectivele managerului 
fiecărui BOP. 
 
Cerin�a de răspundere presupune că managerii de program, mini�trii �i guvernul, pot 
verifica îndeplinirea obiectivelor stabilite de legea financiară, pentru a justifica discrepan�ele 
descoperite �i a sugera măsuri corective sau reconsiderarea anumitor obiective de 
performan�ă.  
 
Până de curând, cultura administrativă �i cadrul managerial au favorizat ac�iunile de control 
extern: pe de o parte, controlul extern în timpul opera�iunilor, cum ar fi controlul efectuat în 
mod tradi�ional de ofi�erii de contabilitate publică sau controlorii financiari (cf. infra); pe de 
altă parte, activitatea de inspec�ie, care constă din efectuarea de controale externe izolate, de 
obicei nea�teptate, pentru a analiza, rectifica �i, dacă este necesar, sanc�iona nereguli sau 
disfunc�ii majore. Administra�ia trebuie să asigure aplicarea strictă a regulilor legale care 
provin, de exemplu, din regulamente generale �i speciale privind func�ionarii publici sau din 
Codul de Achizi�ii al Guvernului. În plus, controale automate sunt efectuate pentru sisteme 
IT mari �i sunt aplicate reguli procedurale specifice entită�ilor publice sau practicilor 
publice.  
 
Setul de reguli �i măsuri de control care guvernează administra�ia de stat nu are legătură cu 
un sistem de control intern încă, iar func�ia de inspec�ie nu este echivalentul direct al celei 
de audit intern. De fapt, ca parte din reforma managementului public, dezvoltarea �i 
implementarea unui sistem de control intern contabil �i financiar a fost încurajată pe larg.  
 

3.1. Un sistem de control intern bazat pe procesele contabile �i financiare în vederea 
certificării conturilor de stat 

 
Pentru a asigura faptul că se pot certifica conturile de stat cu rezerve minime, guvernul a 
încurajat implementarea unui sistem de control intern contabil �i financiar �i a func�iei de 
audit intern asociate acestuia. Pentru a asigura calitatea conturilor prezentate de stat 
auditorului său extern (Curtea de Conturi), auditorii interni evaluează, în conformitate cu 
regulile profesionale care guvernează practica de audit intern (1), sistemul de control intern 
contabil �i financiar existent sau ajută managerul, prin intermediul unor misiuni de 
consultan�ă, în dezvoltarea sistemului său de control intern contabil �i financiar. În cadrul 
acestui proces de certificare, rela�iile de muncă între auditorii externi �i interni sunt 
reglementate de standardul ISA 610 (2). 
 
A�adar, sistemul curent de control intern este centrat pe func�ia contabilă �i financiară, la 
ini�iativa Direc�iei Generale de Finan�e Publice, ca parte din responsabilită�ile sale 
rela�ionate cu păstrarea conturilor statului. Ca atare, este supusă verificării de către Curtea de 
Conturi, care are responsabilitatea de a certifica faptul că acele conturi ale statului sunt 
legitime, reale �i reflectă corect situa�ia sa financiară. Serviciile DGFiP sunt prezente în 
cadrul administra�iei publice: în cadrul serviciilor centrale ale ministerelor, drept servicii de 

                                                            
1 Standardele internaționale privind auditul intern ale Institutului de Auditori Interni. 
2 Standardul Internațional privind Auditul (ISA) 610: „Utilizarea muncii auditorilor interni”. 
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control contabil �i bugetar ministerial (MABC), care sunt ata�ate din perspectivă 
func�ională Direc�iei pentru Buget în calitatea lor de controlori financiari �i la nivel 
descentralizat, prin re�eaua de trezorerie, care este integrată treptat în nou-unificata re�ea a 
DGFiP (1). 
 
Prin intermediul re�elei sale, DGFiP conduce �i organizează sistemul de control intern 
contabil �i financiar în cadrul administra�iei de stat. În parteneriat cu Secretarii-generali �i 
Directorii de Afaceri Financiare, serviciile MABC implementează măsuri de control în cadrul 
ministerelor, asigurând calitatea contabilă a opera�iunilor �i tranzac�iilor financiare.  
 
Sistemul de control intern contabil �i financiar este formalizat în documente de referin�ă 
care se aplică procesului de muncă în cadrul întregului lan� de cheltuieli �i venituri. În toate 
ministerele, aceste documente de referin�ă sunt sus�inute de o cartare a riscurilor contabile 
�i financiare, actualizată regulat de managerii relevan�i. Aplicarea acestor documente de 
referin�ă se supune misiunilor de audit intern efectuate de departamentul na�ional de audit al 
DGFiP (2), întreprinse deseori împreună cu auditorii interni din ministerele relevante.  
 
Per total, func�iile contabilă �i financiară sunt singurele func�ii supuse unui sistem de 
control intern în cadrul tuturor ministerelor. Această situa�ie rezultă din responsabilită�ile 
interministeriale ale DGFiP: ca partener al Cur�ii de Conturi, cu legături în toate ministerele, 
a putut coordona înfiin�area sistemului de control intern contabil �i financiar la nivel 
interministerial �i asista toate ministerele în implementarea acestuia.  
 

3.2. Extinderea controlului contabil �i financiar către zona bugetară în timpul 
reformei controlului financiar  

 
Mijloacele de exercitare a controlului financiar (3), denumite în continuare „bugetare”, trebuie 
să respecte echilibrul dintre responsabilitatea managerului �i controlul ac�iunilor acestuia. 
Obiectivele sale se concentrează pe identificarea �i prevenirea riscurilor bugetare prin 
asigurarea faptului că statul �i reprezentan�ii săi responsabili pentru cheltuieli î�i asumă 
angajamente în limitele �i condi�iile sustenabile pentru buget, acum �i în viitor, în 
conformitate cu autorizarea parlamentului. Controlorul:  
 

 garantează a priori că planificarea bugetară este consecventă �i sustenabilă la 
diferitele sale niveluri, adică programul �i BOP, �i că se află în limitele autorizării 
parlamentare;  

 asigură implementarea bugetară prin asigurarea unei urmăriri contabile a 
angajamentelor ministerului �i controlul a priori sau a posteriori al principalelor 
documente �i proceduri care conduc la angajamente de cheltuieli; 

 informează, în baza unor analize, pe toate persoanele interesate, �i anume pe ministrul 
responsabil pentru cheltuieli, Ministrul pentru Buget �i parlamentul, cu privire la 
nivelurile �i factorii determina�i pentru cheltuieli �i, dacă este necesar, participă la 
reglementarea acestora; 

                                                            
1 În cadrul propriei sale structuri, DGFiP a creat și două sisteme complementare de audit intern și 
control al riscului, reglementate de două circulare ale Directorului General din 30 iulie 2009.  
2 Departamentul de audit național al DGFiP, sub autoritatea Directorului general pentru Finanțe 
Publice și supravegheat de un comitet de audit, aduce laolaltă rețeaua națională și pe cea locală de 
audit (la nivel regional și departamental).  
3 Decretul Nr. 2005‐54 din 27 ianuarie 2005 privind controlul financiar în administrațiile de stat.  
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 serve�te drept consilier pentru managerul de buget oferind clarificări �i orientare în 
cadrul dialogului privind controlul.  

 
Reforma pentru controlul financiar a fost concepută cu scopul de a dezvolta un sistem intern 
de control bugetar. În locul unui control efectuat în mod sistematic în timpul opera�iunilor, 
care ar putea încetini implementarea cheltuielilor �i, în consecin�ă, ar putea afecta eficien�a 
�i eficacitatea ac�iunii publice, controlul financiar încurajează ofi�erii de autorizare să se 
echipeze cu instrumente �i metode pentru a-�i controla opera�iunile. Sub supravegherea 
controlorului financiar, ace�tia efectuează controalele ei în�i�i, în baza unei analize de risc 
a sustenabilită�ii bugetare.  
 
Func�ia bugetară este a�adar supusă unui proces similar func�iei contabile. Direc�ia pentru 
Buget planifică implementarea unui sistem bugetar de control intern în toate ministerele. Un 
serviciu de audit bugetar �i control intern (MACIB), aflat sub autoritatea func�ională a 
directorului de buget, are sarcina de a pregăti standarde viitoare de control intern bugetar �i a 
elabora sistemul de management al riscului pentru bugetul de stat. La fel ca sistemul de 
control intern contabil, serviciile CBCM, care joacă pentru fiecare minister rolul de controlor 
financiar în numele Direc�iei pentru Buget, ghidează implementare sa. Sistemul bugetar de 
control intern are rolul de a ajuta sistemul de control intern contabil pentru a asigura controlul 
opera�ional în cadrul întregului lan� de cheltuieli, de la planificare la plată.  
 

4. O reformă continuă proiectată să extindă abordarea de management al riscului 
în toate politicile publice  

 
A�adar, activitatea de audit intern a fost dezvoltată ini�ial în legătură cu func�iile contabilă 
�i financiară �i apoi a fost extinsă către zona bugetară. În iunie 2010, cel de-al patrulea 
Consiliu pentru modernizarea politicilor publice (Le quatrième conseil de modernisation des 
politiques publiques - CMPP), prezidat de Pre�edintele Republicii, a validat o reformă al 
cărei scop era de a extinde aria de acoperire a abordării de control intern către toate func�iile 
�i „afacerile” din cadrul ministerelor �i a asigura o dezvoltare relevantă �i consecventă a 
controlului intern al statului �i a politicilor de audit intern prin intermediul unui management 
mai bun al riscului.  
 

4.1. Controlarea riscurilor, un aspect esen�ial de management public de acum 
înainte 

 
Implementarea LOLF, precum �i necesitatea de a controla riscurile în toate sectoarele de 
ac�iune publică, necesită utilizarea unui sistem eficient de control intern �i audit intern. În 
acest scop, fiecare minister trebuie să implementeze un sistem relevant de control intern �i 
audit, adecvat pentru organizarea �i obiectivele sale, cu scopul de a asigura controlul 
riscurilor rela�ionate cu managementul politicilor publice aflate în răspunderea sa.  
 

4.2. Implementarea, în cadrul administra�iei de stat, a unui sistem de audit intern 
în conformitate cu standardele interna�ionale  

 
Reforma ini�iată are scopul de a asigura dezvoltarea �i implementarea politicii de audit 
intern a statului, în baza a trei obiective majore. 
 

 Consolidarea sistemului de control intern în cadrul fiecărui minister aflat sub 
coordonarea secretarilor-generali; sistemul trebuie să fie adecvat pentru organizarea �i 
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obiectivele ministerului respectiv �i are scopul de a asigura controlul riscurilor 
rela�ionate cu managementul politicilor publice aflate în responsabilitatea 
ministerului.  

 Crearea unui sistem de audit intern ministerial prin crearea, în cadrul fiecărui minister, 
a unui comitet de audit intern care să garanteze independen�a func�iei, precum �i a 
unei func�ii ministeriale de audit intern, responsabilă pentru asigurarea coordonării 
politicii de audit intern pentru toate func�iile �i „afacerile” din cadrul ministerului.  

 Crearea unui comitet de armonizare a auditului intern sub autoritatea Ministerului 
pentru Reforma Statului, care să garanteze consecven�a politicii de audit intern a 
statului �i a implementării acesteia.  

 
Un proiect de decret prevede principiile de organizare �i func�ionare ale sistemului de audit 
intern din cadrul administra�iei de stat. Stabile�te obliga�ia de implementare a unui sistem 
de management al riscului bazat pe controlul intern �i auditul intern din cadrul fiecărui 
minister �i prevede un comitet de armonizare a auditului intern compus din �efi ai func�iei 
de audit intern din fiecare minister.  
 
Un proiect de circulară completează decretul �i stabile�te condi�iile pentru înfiin�area 
func�iei ministeriale de audit intern, ale cărei trăsături principale sunt prezentate mai jos: 

 o func�ie de audit intern ata�ată celui mai înalt nivel al organiza�iei �i dependentă 
din punct de vedere func�ional de comitetul de audit intern; 

 un comitet independent de audit intern, însărcinat cu monitorizarea politicii globale de 
audit a ministerului; 

 o func�ie ministerială de audit intern, plasată sub autoritatea �efului func�iei 
ministeriale de audit intern, responsabilă în special pentru elaborarea planului 
ministerial de audit conform unei analize bazate pe risc, supraveghind performan�a 
misiunilor de asigurare sau consultan�ă incluse în planul de audit �i asigurând 
urmărirea recomandărilor; 

 un grafic de audit intern care define�te aria de competen�ă a func�iei �i activitatea 
func�iei de audit intern.  

 
4.3. Un calendar proactiv pentru implementarea graduală  

 
Obiectivul este de a înfiin�a gradual un sistem de evaluare eficient al sistemelor de 
management al riscului în baza unei guvernan�e consecvente la nivelul tuturor ministerelor 
�i a unui cadru metodologic armonizat �i împărtă�it. Sistemul �intă reprezintă un obiectiv 
pe termen mediu pentru administra�ie. Acesta va fi înfiin�at treptat, la ini�iativa 
ministerelor, în mai multe etape: 
 

 adoptarea decretului �i a circularei care reglementează sistemul de control intern de 
stat �i pe cel de audit intern; 

 înfiin�area comitetului de armonizare a auditului intern �i adoptarea textelor statutare 
la nivel de minister; 

 înfiin�area comitetelor de audit �i a func�iilor ministeriale de audit intern de către 
ministere; 

 extinderea abordării de management al riscului (în special pentru riscuri financiare) la 
nivelul tuturor ministerelor; 

 generalizarea controlului intern �i a auditului intern în toate zonele de „afaceri” ale 
ministerelor, precum �i pentru func�iile de suport, cu scopul de a asigura 
managementul global al riscului.  



117 
 

 

 
 



118 
 

 

 

GERMANIA  
…………………………………………………………………………………. 
 
Controlul Public Intern (1) 
 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 

--- 
2. Mediul controlului public intern  

 
2.1. Bugetul  

 
Bugetul german, care este elaborat în fiecare an de către Ministerul Federal de Finan�e �i 
aprobat de Bundestag, con�ine toate veniturile, cheltuielile �i creditele de angajament 
germane (fonduri bugetare) pentru un anumit an calendaristic. Bugetul pentru anul 2011 este 
împăr�it în 22 de sec�iuni, 178 de capitole �i 6 542 de titluri, dintre care 986 sunt 
rela�ionate cu veniturile �i 5 556 cu cheltuielile. Includerea cheltuielilor sub un titlu de 
cheltuieli înseamnă că administra�ia este autorizată să efectueze plă�i către ter�i pe 
parcursul anului financiar curent. Dacă administra�ia este deja autorizată în anul financiar 
curent să-�i asume angajamente de plată pentru anii financiari următori, atunci trebuie să 
existe angajamente de plată pentru fiecare dintre titlurile de cheltuieli respective.  
 
Bugetul nu con�ine nicio �intă pentru administra�ie. Nu sunt generate produse. Nu se 
produce niciun fel de bugetare de performan�ă.  
 

2.2. Principalele trăsături ale gestionării fondurilor bugetare  
 
Managementul este efectuat în baza titlurilor. La începutul anului bugetar, Ministerul Federal 
al Finan�elor pune la dispozi�ie fondurile bugetare pentru fiecare titlu în sistemul său IT 
central pentru autorită�ile federale supreme responsabile pentru o anumită sec�iune; adică 
autorită�ile constitu�ionale (Pre�edintele federal, Bundestag, Bundesrat, Curtea 
Constitu�ională Federală), Cancelaria Federală �i ministere. Ofi�erii bugetari autoriza�i ai 
autorită�ilor federale supreme distribuie fondurile pe cât posibil �i necesar către autorită�ile 
subordonate �i alte organisme din cadrul autorită�ii federale supreme. Fondurile pot fi 
distribuite în mai multe etape, fiecare titlu având în final cel pu�in un administrator de titlu 
care este autorizat să folosească acele credite de angajament alocate lui când implementează 
bugetul sau efectuează plă�i. Există peste 8 000 de administratori de titlu pentru bugetul 
federal.  
 
În baza Sec�iunii 70 din Codul privind Bugetul Federal (CBF) plă�ile pot fi acceptate sau 
efectuate doar prin birouri de plată sau casierii. Administratorul de titlu trebuie a�adar să 
emită instruc�iuni către o casierie federală pentru toate chitan�ele �i plă�ile prin 
intermediul unui ordin de plată scris sau (în majoritatea cazurilor) electronic. Casieria federală 
verifică dacă ordinul de plată a fost completat corect �i semnat de către persoanele autorizate 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Federal de Finanțe din 17 iunie 2011. Această contribuție se referă exclusiv 
la federație.  
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ale căror semnături sunt înregistrate acolo. Înregistrează apoi plata în sistemul IT federal 
central.  
 
Aproape toate plă�ile sunt procesate prin conturile federale deschise la Banca Federală 
Germană. Ministerul Federal de Finan�e �i ofi�erii săi autoriza�i, precum ofi�erul federal 
de trezorerie, de�in acces exclusiv la conturi, spre deosebire de administratorul (distribuitor 
de fonduri sau administrator de titlu) din cadrul unei autorită�i federale cu fonduri bugetare la 
dispozi�ia sa.   
 
Când se creează un ordin de plată este necesară respectarea principiului dual, adică trebuie 
întotdeauna să fie implicate două persoane.  
 
Casieriile federale sunt monitorizate de autoritatea de supraveghere a casieriilor, care este un 
organism independent apar�inând din punct de vedere organiza�ional Centrului Federal de 
Numerar �i Conturi. Autoritatea de supraveghere a casieriilor controlează casieriile federale 
fără o notificare prealabilă.  
 

3. Conceptul de control public intern  
 

3.1. Răspunderea managerială  
 
Managerii de top î�i asumă responsabilitatea pentru stabilirea unui sistem de control intern 
adecvat prin înfiin�area �i sus�inerea unei unită�i organiza�ionale de control numită 
„Interne Revision”, denumită în continuare audit intern.  
 
Răspunderea managerială apar�ine �efului autorită�ii.  
 
Unitatea de audit intern raportează direct către management, care nu-�i poate transfera 
competen�ele către alte birouri din cadrul autorită�ii.  
 
În baza Sec�iunii 9 din CBF, un ofi�er de buget autorizat urmează să fie desemnat pentru 
fiecare departament care gestionează venituri �i cheltuieli, în măsura în care managerul 
departamentului nu îndepline�te al însu�i această sarcină. Ofi�erul autorizat raportează 
direct �efului departamentului.  
 
Ofi�erul de buget autorizat trebuie să elaboreze documentele de planificare financiară �i 
documentele pentru redactarea �i executarea bugetului. Acesta trebuie să fie implicat în toate 
măsurile financiare semnificative. El poate delega sarcini incluse în executarea bugetului �i 
este responsabil �i pentru raportare.  
 
Managementul poate stabili căror departamente specializate li se atribuie de către ofi�erul de 
buget autorizat gestionarea fondurilor bugetare. Ca regulă, suma cheltuielilor pe care o 
autoritate o poate dedica fiecărui scop este deja prevăzută în buget. Managementul deleagă în 
mod normal decizia cu privire la ce departamente specializate pot efectua plă�i �i volumul 
acestor plă�i, către ofi�erul de buget autorizat.  
 
Auditul intern acoperă toate aspectele men�ionate mai sus. Managementul autorită�ii 
determină întotdeauna punctul de concentrare al auditurilor. Nu este posibilă monitorizarea 
tuturor deciziilor financiare curente ale autorită�ii. Unitatea de audit intern î�i efectuează 
întotdeauna monitorizarea doar în mod selectiv �i aleatoriu.  
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3.2. Auditul Intern  

 
Auditurile interne sunt efectuate în toate departamentele administra�iei federale. Nu există o 
bază legală, însă toate departamentele respectă „Recomandările pentru audituri interne din 
cadrul Administra�iei Federale” lansate de Ministerul Federal de Interne în cooperare cu 
celelalte ministere.  
 
Unitatea de audit intern nu prime�te instruc�iuni de la managementul de top când elaborează 
rapoarte de audit. După ce finalizează un audit, prezintă imediat raportul final de audit 
managementului autorită�ii imediat superioare.  
 
În baza unei analize a amenin�ărilor sau riscurilor referitoare la autoritate �i �inând cont de 
raportul costuri/beneficii, unitatea de audit intern elaborează un catalog de subiecte de audit 
pe care-�i bazează planul de audit. Apoi prezintă acest plan managementului pentru aprobare.  
 
Auditul intern nu acceptă sarcini care sunt în afara ariei de acoperire a auditului intern, dar se 
află în responsabilitatea managerială, inclusiv implementarea de reguli pentru solu�ionarea 
conflictelor de interese.  
 
Unitatea de audit intern ia măsurile adecvate pentru a asigura calitatea activită�ii sale. 
Acestea pot include instruire de bază �i suplimentară specifică pentru sarcina respectivă, 
schimbul de experien�ă cu alte unită�i de audit intern �i urmărirea altor unită�i de audit 
intern. Ministerele relevante asigură schimbul de experien�e interne, în timp ce Ministerul 
Federal de Interne asigură schimbul de experien�ă între ministere. Nu există nicio procedură 
de certificare publică. 
 
Auditurile pot lua forma unor audituri de conformitate, audituri de inventar, audituri bazate pe 
sistem, în special audituri motivate sau audituri de inspec�ie (se verifică dacă au fost 
implementate instruc�iuni �i recomandări anterioare).  
 
În func�ie de elementul pe care se concentrează, auditurile sunt efectuate conform 
următoarelor criterii, în mod special: legalitatea, corectitudinea, securitatea, eficien�a 
costurilor, durabilitatea, utilitatea/eficien�a �i impactul.  
 
Managementul decide cum vor fi implementate recomandările unită�ii de audit intern. Cel 
auditat este responsabil pentru această implementare.  
 

3.3. Rela�iile auditului intern cu auditul extern  
 
Nu există nicio rela�ie între cele două. Auditul intern este un instrument al cărui scop este să 
sus�ină managementul în asumarea responsabilită�ii globale. Curtea Federală de Conturi �i 
birourile sale de audit efectuează audituri externe în mod independent de unită�ile de audit 
intern. Ca regulă, Curtea Federală de Audit nu are nicio cuno�tin�ă cu privire la rezultatele 
activită�ii de audit intern.  
 

3.4. Consilii de audit sau comitete de audit  
 
Nu există consilii de audit sau comitete de audit în Germania. În mod clar, organismele de 
acest tip nu au fost considerate necesare până în prezent.  
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3.5.  Coordonarea controlului public intern  

 
Fiecare autoritate are doar o singură unitate de audit intern. Nu există alte unită�i care să 
ac�ioneze drept unită�i centrale de coordonare sau armonizare în gestionarea unor chestiuni 
de CPI.  
 

4. Inspec�ia financiară  
 
Nu există vreun departament de inspec�ie financiară în Germania.  
 

5. Reforme în curs �i viitoare 
 
Nu este luată în calcul nicio reformă concretă.  
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GRECIA  
………………………………………………………………………………………  
 
Controlul Public Intern (1) 
   
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Controlul cheltuielilor publice este efectuat de către executiv (administra�ia na�ională), 
judiciar (Curtea de Conturi) �i legislativ (parlament – aprobă bugetul de stat �i ratifică 
raportul final �i bilan�ul statului). Controlul executivului este efectuat în baza Legii de Bază 
nr. 2362/1995 cu privire la „Contabilitatea publică �i controlul cheltuielilor statului”. La 
nivel administrativ, controlul cheltuielilor cuprinde controlul intern efectuat de către ofi�erul 
de autorizare (prima etapă), controlul financiar efectuat de către serviciile de control financiar 
ale Ministerului Finan�elor, un organism independent de agen�ia care a efectuat cheltuielile 
(a doua etapă) �i controlul ex ante efectuat de către Curtea de Conturi, care aprobă plata 
cheltuielilor (a treia etapă) în cadrul controlului intern administrativ.  
 
Progresele rapide din ultimii ani, prin transferarea puterilor administra�iei centrale către 
regiuni, noua structură organiza�ională a administra�iei locale �i a entită�ilor juridice de 
drept public �i a întreprinderilor publice �i organiza�iilor care primesc resurse substan�iale 
sub formă de finan�are sau granturi, a căror conducere trebuie să fie controlată de către 
ministrul de finan�e, au determinat necesitatea de a reforma sistemul de control al 
cheltuielilor publice.  
 
În acela�i timp, a existat �i necesitatea de a organiza opera�iunile de contabilitate publică 
prin punerea în vigoare a Planului de Contabilitate Publică, lucru care a fost efectuat prin 
Legea Nr. 2362/95, având scopul de a stabili un sistem de contabilitate cu dublă introducere, 
standardizarea conturilor publice, evaluarea activelor publice �i pregătirea declara�iilor 
financiare. În urma tuturor acestor lucruri, la ini�iativa Ministerului Finan�elor, a fost 
înfiin�at un comitet ad hoc în cadrul Oficiului General Contabil de Stat pentru a prezenta 
propuneri de reformare a sistemului de control al cheltuielilor publice.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
Legea Nr. 3871/2010 privind „Managementul �i răspunderea publică” a modificat �i 
suplimentat prevederile Legii Nr. 2362/95, prevăzând noul mediu de CPI. În mod specific, cu 
privire la chestiunile legate de bugetul de stat, Oficiul General Contabil de Stat: 
 

 elaborează cadrul financiar pe termen mediu pentru fiecare an financiar �i orice 
actualizări ale acestuia, care este prezentat de către Ministrul Finan�elor 
parlamentului spre aprobare �i con�ine obiectivele �i �intele financiare pe termen 
mediu referitoare la rezultatele generale �i previziunile pentru anul respectiv �i 
următorii trei ani, un rezumat al principalelor măsuri de politică fiind analizat pentru 

                                                            
1 Contribuție din partea Ministerului Finanțelor din Grecia din data de 8 martie 2011.  
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bugetul anual �i o declara�ie privind sursele principale de risc pentru pozi�ia 
financiară a guvernării generale; 

 stabileşte proiectul anual de buget de stat, care este prezentat de Ministrul Finanţelor 
parlamentului spre aprobare şi conţine propuneri specifice pentru creditele pentru 
organismele guvernării generale (administraţia centrală, autorităţile locale de prim şi 
secund nivel şi organismele de asigurări sociale) şi monitorizează implementarea 
acestuia.  

 elaborează raportul final şi bilanţul statului şi celelalte declaraţii financiare ale 
administraţiei centrale (ministere, administraţii descentralizate şi autorităţi 
independente), care sunt prezentate de ministrul finanţelor parlamentului spre 
aprobare.  

Bugetul de stat este pregătit în mod normal pe bază de numerar, adică arată cheltuielile 
efectuate şi veniturile primite pe parcursul anului financiar. Toate tranzacţiile financiare 
publice ale guvernării generale (venituri şi cheltuieli) sunt structurate şi clasificate în aceeaşi 
categorie atât pentru buget cât şi pentru contabilitate. Aceste clasificări, ce corespund 
conturilor din planul contabil, sunt structurate într-un mod care asigură prezentarea 
cuprinzătoare a tuturor veniturilor şi cheltuielilor din bugetul de stat anual.  

În ceea ce priveşte sistemele contabile, Oficiul General Contabil de Stat gestionează sistemul 
contabil al guvernării generale, cunoscut drept Planul Contabil al Guvernării Generale, un 
sistem care are scopul de a contabiliza tranzacţiile administraţiei centrale într-o manieră 
omogenă, de a oferi o imagine corectă a structurii sale financiare şi de active, a evalua 
bonitatea sa şi a extrage date fiabile pentru a simplifica şi facilita toate formele de control.  

Planul Contabil al Guvernării Generale este stabilit prin Decretul Prezidenţial Nr. 15/2011 ca 
o contabilitate cu dublă intrare, conform contabilităţii ajustate bazate pe numerar, sistemul 
bazat pe principiul angajării de venituri şi cheltuieli. Bilanţul, declaraţia de performanţă 
financiară, declaraţia de schimbare a venitului net al cetăţenilor şi declaraţia privind fluxul de 
numerar sunt redactate în linie cu regulile contabilităţii cu dublă intrare şi în conformitate cu 
principiile contabilităţii bazate pe numerar ajustate.  

Sistemul contabil central al administraţiei centrale prezintă toate cheltuielile şi veniturile 
gestionate de Oficiul General Contabil de Stat şi încasările şi plăţile birourile fiscale locale 
(DOY) relaţionate cu politica fiscală. În cadrul controlului extern, toate cheltuielile publice ale 
autorităţilor locale şi ale altor entităţi juridice de drept public şi venitul acestora sunt supuse 
controlului Curţii de Conturi.  

3. Conceptul de control public intern  

Legea 3492/2006 (Monitorul Guvernului Seria I Nr. 210 din 5.10.06) a instituit organizarea 
unui sistem de control pentru salvgardarea unui management financiar solid al bugetului de 
stat şi al agenţiilor neincluse în bugetul de stat. Legea menţionată mai sus defineşte un sistem 
de control intern drept sistemul global de controale manageriale şi de alt tip, inclusiv controale 
ale structurii organizaţionale, metodologii, proceduri şi audit intern, implementate de 
administraţie asupra operaţiunilor unei agenţii pentru a susţine urmărirea obiectivelor sale 
într-o manieră eficientă, eficace şi economică. Sistemul de control intern asigură 
conformitatea cu politicile administraţiei, salvgardează activele şi resursele agenţiei prin 
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certificarea caracterului complet şi acurateţei documentelor contabile şi oferă informaţii 
oportune şi la timp cu privire la managementul financiar sănătos (fiabil).  

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială  

O Direcţie Generală de Audituri Financiare a fost înfiinţată, în baza legii menţionate mai sus, 
în cadrul Ministerului Finanţelor. Misiunea acesteia este de a salvgarda managementul fiabil 
solid al bugetului de stat şi al agenţiilor neincluse în bugetul de stat, conform prevederilor 
unei decizii comune emise de Ministrul Finanţelor şi ministrul competent, după caz. Pentru a-
şi îndeplini misiunea, Direcţia Generală de Audituri Financiare: 

 angajează personal cu calificări formale şi de fond majore; 
 foloseşte metode şi modele aplicate de organisme internaţionale de audit; 
 efectuează audituri: 
 cu privire la conducerea bugetelor agen�iilor pentru a stabili dacă sumele acordate 

acestor agen�ii sunt folosite în scopurile pentru care au fost aprobate, dacă prevederile 
financiare în vigoare sunt respectate când se efectuează cheltuieli, dacă măsurile 
necesare pentru asigurarea colectării veniturilor sunt luate �i dacă veniturile sunt 
colectate �i apar în conformitate cu prevederile în vigoare; 

 cu privire la sistemele de management �i control, pentru a le stabili adecvarea; 
 ia sau recomandă măsurile adecvate pentru îmbunătă�irea sistemelor de management 

�i control ale organismelor pentru a contribui la protejarea intereselor lor financiare, 
pentru managementul legal �i eficient al cheltuielilor acestora �i combaterea 
fraudelor, mitei �i oricărei alte activită�i ilegale; 

 impune sanc�iunile prevăzute de lege; 
 cooperează cu serviciile corespunzătoare din toate celelalte state �i în special cu 

acelea din Uniunea Europeană cu privire la chestiuni rela�ionate cu competen�ele 
sale; 

 pregăte�te un raport anual de control care cuprinde concluziile �i evaluările 
auditurilor sale – acest raport reprezintă baza pentru oferirea de asigurări adecvate 
către Ministrul Finan�elor sau pentru exprimarea de rezerve cu privire la o parte din 
sau întregul sistem de management �i control al statului.  

Direc�ia-generală de Audituri Financiare se află în subordinea Secretariatului General de 
Politică Financiară al Ministerului Finan�elor; secretariatul este condus de Secretarul-general 
de Politică Financiară, care de�ine o func�ie politică. Secretarul-general de Politică 
Financiară supraveghează Direc�ia-generală de Audituri Financiare �i are următoarele 
competen�e: 

 este responsabil pentru îndeplinirea cu succes a misiunii Direc�iei-generale de 
Audituri Financiare; 

 garantează integritatea, eficacitatea, obiectivitatea �i validitatea auditului efectuat de 
Direc�ia-generală de Audituri Financiare, precum �i salvgardarea confiden�ialită�ii 
informa�iilor primite pe parcursul auditului; 

 supraveghează �i coordonează personalul angajat de Direc�ia-generală de Audituri 
Financiare; 
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 ia sau recomandă măsuri adecvate pentru protec�ia intereselor financiare, pentru 
managementul legal �i eficient al cheltuielilor, pentru combaterea fraudei, a mitei �i 
altor activită�i ilegale; 

 pregăte�te �i înaintează raportul anual de control al Direc�iei-generale de Audituri 
Financiare. 

Direc�ia-generală de Audituri Financiare include un Comitet de Supraveghere, care constă 
din Secretarul-general de Politică Financiară, în calitate de pre�edinte, �eful Direc�iei-
generale de Audituri Financiare �i �efii de Direc�ii, având următoarele competen�e 
principale: 
 

 aprobarea regulilor procedurale ale direc�iei-generale; 
 aprobarea graficului anual de audit; 
 monitorizarea progresului auditurilor; 
 evaluarea activită�ii de audit; 
 aprobarea raportului anual; 
 recomandarea de măsuri suplimentare în cazuri de neconformitate a păr�ilor auditate 

cu recomandările auditorilor; 
 înaintarea de recomandări către Ministrul Finan�elor sau alt ministru competent 

pentru îmbunătă�irea sistemului de management �i control; 
 monitorizarea �i evaluarea investiga�iilor pentru combaterea fraudelor �i 

recomandarea de măsuri pentru a eficientiza aceste investiga�ii; 
 
Direc�ia-generală de Audituri Financiare include trei direc�ii înfiin�ate în baza legii 
men�ionate mai sus: 
 

 Direc�ia pentru Auditul Ministerelor, Organismelor de drept public �i al 
Autorită�ilor locale de nivel secund; 

 Direc�ia pentru Auditul Entită�ilor care acordă Servicii de Sănătate �i Solidaritate 
Socială, al Corpora�iilor �i Organiza�iilor Publice, al Persoanelor juridice de drept 
privat �i Altor entită�i; 

 Direc�ia pentru Suport Tehnic �i Comunicare.  
 

Prin direc�iile sale, Direc�ia-generală de Audituri Financiare atinge obiectivele misiunii sale 
de pregătire �i efectuare de audituri, pentru a ajunge la concluzii substan�iale �i 
recomandări adecvate pentru luarea de măsuri corective spre a îmbunătă�i sistemele de 
management �i control �i a oferi asigurare adecvată pentru o parte din sau toate afacerile 
financiare ale statului.  
 
Pozi�ia de �ef al Direc�iei-generale de Audituri Financiare este de�inută de un angajat cu 
diplomă universitară �i care are cel pu�in trei ani de experien�ă profesională în sectorul 
financiar al Oficiului Contabil General de Stat. Pozi�iile de �efi ai direc�iilor men�ionate 
mai sus sunt ocupate de angaja�i cu diplomă universitară �i care lucrează în sectorul 
financiar, iar pozi�iile de �efi de unitate sunt ocupate de angaja�i cu diplomă universitară 
�i care lucrează în sectoarele financiar, ingineresc, geotehnic �i IT ale Oficiului Contabil 
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General de Stat. Personalul acestor direc�ii include angaja�i din sectoarele de educa�ie 
universitară financiar, ingineresc, geotehnic, IT �i traduceri. 
 
Auditurile financiare sunt efectuate din ordinul �efului de Direc�ie Generală de Audituri 
Financiare �i includ audituri regulate bazate pe graficul anual pregătit, prin grija direc�iilor, 
de  
către direc�ia-generală �i aprobat de către Comitetul de Supraveghere �i audituri 
extraordinare, care sunt efectuate în baza unor plângeri sau a unei cereri a Comisiei Europene 
sau a unui ordin al procurorului competent. 
 
Auditorii financiari sunt responsabili pentru: 

 verificarea adecvării sistemelor de management �i control ale unui organism; 
 verificarea legalită�ii �i regularită�ii cheltuielilor, a managementului solid al 

resurselor �i a colectării corecte a veniturilor de către organisme, precum �i a 
managementului activelor acestora �i detectarea abuzurilor, a irosirilor de bani �i 
corup�iei; 

 verificarea salariilor personalului organismelor; 
 evaluarea programării �i îndeplinirii proiectelor organismelor; 
 verificarea faptului că organismele au aderat la regulile de management; 
 evaluarea performan�ei organismului auditat; 
 verificarea gestionării avansurilor �i a administratorilor publici.  

 
Dacă auditorii financiari, în afara ariei de acoperire a auditului lor, devin con�tien�i de vreun 
risc ce amenin�ă interesele financiare ale organismului auditat sau detectă orice practici care 
pot da na�tere răspunderii penale, ace�tia trebuie să informeze �eful Direc�iei-generale de 
Audituri Financiare despre aceste elemente suplimentare. Dacă există vreun indiciu că s-a 
comis o încălcare fiscală, ace�tia trebuie să informeze autorită�ile fiscale competente pentru 
efectuarea de verificări. Dacă identifică sume neachitate corespunzător sau legal asupra cărora 
au fost efectuate verificări preventive de către Curtea de Conturi, �eful Direc�iei-generale 
trebuie să informeze Curtea de Conturi în acest sens. Acest lucru poate conduce la revocarea 
certificării cheltuielilor sau urmărirea recuperării de la cel responsabil.  
 
După ce auditul a fost efectuat, auditorii financiari pregătesc un raport de audit �i îl 
înaintează direc�iei competente de audit care, odată ce a verificat caracterul complet al 
raportului, îl certifică �i-l notifică organismului auditat, precum �i persoanelor împotriva 
cărora sunt urmărite sume achitate necorespunzător sau ilegal sau care ar putea fi trase la 
răspundere disciplinar sau penal. Organele auditate �i persoanele fizice men�ionate mai sus 
au dreptul să ridice obiec�ii împotriva raportului de audit. Orice obiec�ii înaintate sunt 
analizate de Comitetul de Obiec�ii, care constă din �eful Direc�iei-generale de Audituri 
Financiare, în calitate de pre�edinte, cei doi �efi ai celorlalte direc�ii, cu excep�ia 
direc�iei al cărui raport a fost contestat �i doi exper�i din sectorul public sau privat. 
Comitetul de Obiec�ii decide dacă să accepte sau să respingă obiec�iile respective; dacă 
obiec�iile sunt respinse �i trebuie impuse corec�ii financiare, este emis un ordin de 
recuperare în acest scop �i este semnat de către �eful Direc�iei-generale de Audituri 
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Financiare. Dacă nu sunt prezentate obiec�ii �i raportul de audit impune corec�ii financiare, 
un ordin de recuperare este emis în acest sens per nivel ierarhic (auditor/�ef de 
departament/�ef de direc�ie/�ef de direc�ie-generală), în func�ie de suma impusă. Dacă 
organismul competent pentru emiterea ordinului de recuperare nu este de acord cu încheierea 
raportului de audit, această dispută este solu�ionată de Comitetul de Obiec�ii �i un act 
corespunzător este semnat de �eful Direc�iei-generale de Audituri Financiare. Ordinele de 
recuperare sunt notificate păr�ilor interesate conform Codului de Procedură al Cur�ii 
Administrative.  
 
Direc�ia competentă de audituri notifică raportul de audit, orice obiec�ii, decizia 
Comitetului de Obiec�ii �i ordinele de recuperare către Direc�ia de Suport �i Comunicare, 
astfel încât aceasta să poată monitoriza conformitatea organismelor �i implementarea 
măsurilor luate. Direc�ia în chestiune evaluează măsurile de implementare luate de 
organisme în conformitate cu acele constatări ale auditorilor �i informează Comitetul de 
Supraveghere să ia măsuri suplimentare în cazuri de neconformitate. Cele de mai sus sunt 
incluse în raportul anual de control pregătit de Direc�ia de Suport �i Comunicare �i aprobat 
de Comitetul de Supraveghere.  
 

3.2. Auditul Intern  
 

Legea 3492/2006 define�te auditul intern drept o activitate independentă de audit-
consultan�ă care oferă asigurarea cu privire la adecvarea sistemelor de management �i 
control ale unui organism, cu scopul de a-i îmbunătă�i operarea �i a-i atinge obiectivele, 
folosind metodologii sistemice �i structurate care au obiectivul principal de a îmbunătă�i 
eficacitatea proceselor care-i guvernează operarea, a proceselor de management al riscului �i 
proceselor de control.  
 
Legea men�ionată mai sus a instituit înfiin�area de unită�i de audit intern în cadrul tuturor 
ministerelor �i regiunilor din �ară, precum �i a organismelor supravegheate de ministere �i 
regiuni cu un buget de peste 3 milioane EUR, în baza unui decret preziden�ial al Ministrului 
Internelor, Administra�iei Publice & Decentralizării, al Ministrului Finan�elor �i al 
ministrului competent. Acest decret preziden�ial prevede competen�ele unită�ilor de audit 
intern în cadrul protejării intereselor lor financiare. Până în prezent, decretele preziden�iale 
relevante care prevedeau competen�ele unită�ilor de audit intern cu privire la independen�a 
func�ională a auditorilor interni referitor la nivelurile administrative de top nu au fost emise.  
 
Cu privire la activitatea unită�ilor de audit intern, legea men�ionată mai sus prevede: 
 

 impunerea de corec�ii financiare de către unitatea de audit intern a fiecărui organism 
în cazuri în care sunt identificate nereguli individuale sau sistemice în cadrul 
serviciului organismului sau al serviciilor supravegheate de acel organism, cu 
condi�ia ca aceste organisme să nu aibă o unitate de audit intern; 

 rela�iile de bază (diagrama fluxului proceselor) dintre Direc�ia-generală de Audituri 
Financiare �i unită�ile de audit intern ale ministerelor �i regiunilor.  
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În mod specific, Direc�ia-generală de Audituri Financiare: 

 pregăte�te specifica�iile privind organizarea, operarea internă �i competen�ele 
unită�ilor de audit intern, în baza aprobării relevante a Ministrului Finan�elor �i a 
ministrului competent (aceste specifica�ii trebuie implementate pe deplin de către 
unită�ile de audit intern); 

 prime�te informa�ii din partea unită�ilor de audit intern cu privire la constatările de 
audit; 

 oferă instruc�iuni unită�ilor de audit intern cu privire la impunerea de corec�ii 
financiare luate de organismele auditate �i monitorizează executarea acestor corec�ii; 

 oferă instruc�iuni unită�ilor de audit intern cu privire la evaluarea măsurilor 
corective luate de organismele auditate �i monitorizează implementarea lor corectă; 

 evaluează auditurile �i constatările unită�ilor de audit intern �i le include în raportul 
său anual de control.  

Competen�ele suplimentare sunt: 
 audit regulat al avansurilor; 
 audit financiar & de management al administra�iilor publice �i managementului 

public; 
 efectuarea de investiga�ii administrative certificate cu privire la pierderea 

documentelor justificative pentru plata cheltuielilor publice; 
 investigarea nereu�itei în a prezenta ordinul de plată în avans.  

Aceste competen�e sunt exercitate de Inspectoratul Financiar al Ministrului Finan�elor �i 
transferate Direc�iei-generale de Audituri Financiare înainte de a fi transferate în final către 
unită�ile de audit intern după ce acestea din urmă încep să func�ioneze.  
 
Alte servicii de audit intern  
 

 A. Organul Inspectorilor-auditori pentru Administra�ia Publică (SEEDD) 
SEEDD a fost înfiin�at în baza Legii 2477/1997 �i a fost promovat prin Legea 3074/2002. 
Misiunea SEEDD este de a salvgarda operarea adecvată �i eficientă a administra�iei publice 
prin identificarea fenomenelor de proastă administrare, procese netransparente, ineficien�ă 
�i servicii de proastă calitate. Principalele competen�e ale SEEDD includ: 

• efectuarea de inspec�ii, audituri �i investiga�ii; 
• efectuarea de urmăriri disciplinare �i înaintarea persoanelor responsabile către biroul 

competent al procurorului pentru a fi alocată răspunderea; 
• efectuarea de audituri cu privire la activele angaja�ilor organismelor auditate; 
• efectuarea de examinări sau investigări preliminare la cererea procurorului; 
• colectarea de dovezi pentru urmărirea penală �i disciplinară.  

 
Aria de acoperire a SEEDD include serviciile publice, persoanele juridice �i entită�ile de 
drept public, autorită�ile locale de prim �i secund nivel, persoanele juridice ale statului de 
drept privat �i întreprinderile publice. SEEDD este condusă de Secretarul Special al 
Organului de Inspectori ai Administra�iei Publice, care de�ine rang politic. Personalul 
SEEDD este compus din 80 de inspectori-auditori �i angaja�i ai Direc�iei Secretariale �i 
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efectuează audituri �i investiga�ii în baza ordinelor emise independent de către Secretarul 
Special sau în urma ordinelor unui ministru, secretar-general al unei regiuni, ale Inspectorului 
General al Administra�iei Publice, Avocatului Poporului grec sau �efului unei autorită�i 
administrative independente.  
 

 B. Inspectorul General al Administra�iei Publice  
 

Autoritatea Inspectorului General al Administra�iei Publice a fost înfiin�ată în baza Legii 
3074/2002. Misiunea sa este de a salvgarda operarea adecvată �i eficientă a administra�iei 
publice, de a monitoriza �i evalua activitatea Organului de Inspectori-auditori ai 
Administra�iei Publice �i a tuturor organismelor �i serviciilor specifice pentru inspec�ia �i 
controlul administra�iei publice �i a identifica anumite cazuri de corup�ie �i proastă 
administrare. Inspectorul General al Administra�iei Publice: 

• ordonă din proprie ini�iativă SEEDD �i în special organismelor de inspec�ie �i 
audit să efectueze inspec�ii, audituri & investiga�ii ale serviciilor publice, 
persoanelor juridice de drept public, autorită�ilor locale de rang prim �i secund, 
persoanelor juridice ale statului de drept privat �i întreprinderilor publice.  

• monitorizează ac�iunea �i progresul auditurilor efectuate de SEEDD �i anumite 
organisme de inspec�ie �i control �i le evaluează activitatea; 

• efectuează audituri, audituri repetate �i investiga�ii ale serviciilor publice, ale 
persoanelor juridice de drept public, ale autorită�ilor locale de rang prim �i secund, 
ale persoanelor juridice de stat de drept privat �i întreprinderilor publice; 

• efectuează audituri ale declara�iilor financiare anuale ale tuturor organismelor de 
inspec�ie �i control; 

• investighează reclaman�ii referitoare la situa�ii de proastă administrare; 
• prezidează Organul Coordonator pentru Inspec�ie �i Audit.  

 
Postul de Inspector General al Administra�iei Publice este atribuit unei persoane distinse 
acceptate pe larg de public, care este ajutată de către patru Inspectori Generali Asisten�i ai 
Administra�iei Publice �i sus�inută de opt inspectori speciali �i de direc�ia secretarială.  
 

3.3. Coordonarea controlului public intern 
Direc�ia-generală de Audituri Financiare a Oficiului de Stat de Contabilitate Generală, care 
se află în subordinea Secretariatului General de Politică Financiară al Ministerului Finan�elor 
este responsabilă în mod special pentru coordonarea CPI. Direc�iile sale vor fi responsabile 
pentru efectuarea activită�ii de audit, inclusiv a procedurilor de audit intern ale organismelor 
auditate �i a unei evaluări a acestora. Concluziile verificărilor sale, evaluarea constatărilor 
sale �i evaluarea activită�ii echipelor de control intern (alături de recomandările relevante) 
sunt cuprinse în raportul anual al direc�iei-generale. Acest raport reprezintă baza pentru 
furnizarea de asigurări adecvate către Ministrul Finan�elor sau pentru exprimarea de rezerve 
cu privire la o parte din întregul sistem de stat de management �i control financiar. Raportul 
anual de audit pentru un anumit an înso�e�te bugetul general de stat pentru anul următor.  
 

4. Inspec�ia Financiară  
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I. Prin legea men�ionată mai sus, Direc�ia de Inspec�ie a Managementului Public, 

Persoanele Juridice �i Întreprinderile Publice �i Organiza�iile Direc�iei-generale de 
Inspec�ie Financiară ale Ministerului Finan�elor este redenumită în Direc�ia de 
Inspec�ie a Managementului Patrimoniului Na�ional, având principala competen�ă 
de a efectua controale ale patrimoniului de stat. Celelalte competen�e ale fostei 
Direc�ii de Inspec�ie a Managementului Public, Persoane Juridice �i Întreprinderi 
�i Organiza�ii Publice cu privire la efectuarea de inspec�ii ale întreprinderilor 
publice, persoanelor juridice de drept public sau privat, precum �i a întreprinderilor 
�i organiza�iilor publice sunt transferate Direc�iei-generale de Audituri Financiare.  
O Direc�ie de Supraveghere a Auditurilor Interne a fost înfiin�ată în cadrul 
Direc�iei-generale de Inspec�ie Financiară a Ministerului Finan�elor în 2008 �i a 
operat din acel an. Misiunea sa este de a monitoriza, evalua �i redefini, dacă este 
necesar, sistemele de audit intern �i audit ierarhic administrativ ale serviciilor 
Ministerului Finan�elor. Această direc�ie efectuează controale ale tuturor serviciilor 
Ministerului Finan�elor; întrucât aceste controale sunt efectuate prin intermediul 
auditorilor săi interni, care nu au vreo dependen�ă ierarhică sau de alt fel de serviciile 
�i persoanele care sunt controlate, independen�a controalelor de Inspectoratul 
Financiar este garantată.  
 

II. Unitatea de Infrac�iuni Financiare �i Economice este un serviciu special al 
Ministerului Finan�elor �i a fost înfiin�ată în anul 1995 prin Legea 2343/95. 
Principala sa misiune este de a combate evaziunea fiscală, contrabanda, infrac�iunile 
economice �i financiare, fraudele, încălcările �i actele ilegale aflate în competen�a 
Ministerului Finan�elor care sunt efectuate împotriva intereselor economice ale 
Uniunii Europene; în acela�i timp, mandatul său a inclus alte infrac�iuni, precum 
contrafacerea, achizi�iile publice, activită�ile ilegale de bursă, etc. În baza Legii 
3296/2004, SDOE a fost redenumită „Serviciul Special de Audit” �i prevederile 
privind organizarea sa au fost stabilite prin Decretul Preziden�ial 85/2005. Legea 
3824/2010 a schimbat denumirea Serviciului Special de Audit înapoi în „Unitatea de 
Infrac�iuni Financiare �i Economice” (SDOE), păstrându-i competen�ele curente 
�i prevăzând interven�ii specifice pentru combaterea evaziunii fiscale �i 
recuperarea activelor ob�inute din activită�ile infrac�ionale.  

 
În prezent, misiunea SDOE include: 

• investigarea, identificarea �i suprimarea interven�iilor financiare �i economice; 
• efectuarea de controale preventive cu privire la aplicarea prevederilor fiscale; 
• investigarea, demascarea �i combaterea tranzac�iilor ilegale efectuate prin mijloace 

electronice; 
• prevenirea, urmărirea �i combaterea altor prevederi (droguri, arme, substan�e 

periculoase, antichită�i); 
• monitorizarea spa�iului maritim al �ării pentru a combate evaziunea fiscală �i 

contrabanda; 
• protejarea liniei de coastă �i a proprietă�ii publice de uzurpări neautorizate.  
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SDOE este condusă de un Secretar Special, care de�ine rang politic �i are 1200 de angaja�i, 
care sunt distribui�i pe trei direc�ii ale Serviciului Central, direc�iile pentru cazuri speciale 
din Atena �i Salonic �i 13 direc�ii regionale pe teritoriul �ării. Activită�ile SDOE includ 
efectuarea de audituri zilnice, investigarea reclama�iilor înregistrate de cetă�eni, asigurarea 
de asisten�ă în timpul auditurilor la cererea altor ministere, efectuarea de audituri la cererea 
procurorului pentru investiga�ii ale acestuia �i executarea de planuri opera�ionale în baza 
corela�iilor Secretariatului General pentru Sisteme Informatice, precum �i interven�ii 
orientate.  
 

5. Reforme în curs �i viitoare  
Ca parte din managementul cheltuielilor publice, Planul Contabil al Guvernului General este 
implementat pentru prima oară anul acesta. Bilan�ul, declara�ia privind performan�a 
financiară, declara�ia privind schimbarea venitului net al cetă�enilor �i declara�ia privind 
fluxul de numerar sunt elaborate în linie cu regulile contabilită�ii cu dublă intrare �i cu 
principiile contabilită�ii ajustate de angajamente. Acest lucru este implementat pentru prima 
oară pentru anul financiar 2011.  
 
În ceea ce prive�te Planul Contabil al Guvernului General, sistemul contabil cu dublă intrare 
va continua să fie utilizat pentru a pregăti bilan�ul, raportul final �i declara�iile financiare, 
în conformitate cu decretul preziden�ial relevant din fiecare zonă, până în momentul în care 
decretul preziden�ial specificat de Legea 3871/10 (care trebuie să definească principiile de 
bază �i con�inutul planului contabil men�ionat mai sus) este emis.  
 
Procesele CPI, a�a cum sunt descrise în detaliu în Sec�iunea 3, sunt în etapele timpurii de 
operare. Competen�ele celor trei direc�ii ale Direc�iei-generale de Audituri Financiare au 
fost prevăzute de Decretul Preziden�ial 24/2008 �i a început angajarea de personal în aceste 
direc�ii. În acela�i timp, procesarea cadrului legal rămas care guvernează operarea direc�iei 
generale �i instrumentele metodologice pentru procesele de audit sunt aproape de finalizare, 
astfel încât graficul de audit pentru anul curent poate fi elaborat.  
 
Cu privire la sistemul de control intern din cadrul ministerelor �i regiunilor �ării, procesul de 
implementare a acestuia nu a început, întrucât decretele preziden�iale relevante care stabilesc 
competen�ele unită�ilor de audit intern nu au fost emise încă.  
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UNGARIA          

………………………………………………………………………..          
Controlul public intern (1) 
 
1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
Bazele reglementării maghiare a sistemului de control public datează din 1989. Aceasta a fost 
data la care s-a înfiinţat Biroul de Stat pentru Audit (BSA) – instituţia supremă de audit (ISA) 
din Ungaria. Următorul punct important a fost în 1992, atunci când Parlamentul a aprobat 
Legea nr. XXXVIII din 1992 privind finanţele publice (LFP). LFP descrie cadrul sistemului 
bugetar, principalele proceduri de planificare şi implementare a bugetului şi regulile de 
înfiinţare, supraveghere şi funcţionare a organizaţiilor bugetare publice (OBP). În primii ani 
nu a existat nicio schimbare în ceea ce priveşte managementul fondurilor OBP-urilor, iar 
sistemul descentralizat a funcţionat în continuare. În 1995, pentru a reduce nevoia de finanţare 
externă şi pentru a asigura transparenţa finanţelor publice, Parlamentul a creat trezoreria 
statului maghiar (denumită în continuare „trezorerie”). Principalul rol al trezoreriei a fost să 
asigure managementul descentralizat al finanţelor publice. 
 
Ca urmare a negocierilor de aderare şi ca parte a procesului legislativ şi de modificare, LFP a 
fost modificată cu prevederile legate de auditarea bugetului (doar în cazul a trei articole), iar 
implementarea sa a fost reglementată de Decretul Guvernamental 15/1999 (II.5.). Sfera de 
aplicare a reglementării cuprindea inspecţiile guvernamentale, auditurile de supraveghere şi 
sistemul de audit intern al organizaţiilor bugetare publice. Sistemul de audit public al 
organizaţiilor bugetare avea trei componente: controlul managerial, controalele permanente şi 
auditul intern independent. În această etapă, reglementarea nu întrunea în totalitate cerinţele 
Comisiei Europene. Departamentul de audit financiar din cadrul Ministerului Finanţelor (MF) 
a fost înfiinţat în 2000, fiind precursorul unităţii centrale de armonizare (UCA) de mai târziu. 
 
Înfiinţarea noului sistem de CFPI în conformitate cu noua terminologie a fost rezultatul 
recomandării Comisiei Europene (Negocierile de aderare Capitolul 28 – Control financiar) şi 
al propunerii organismelor naţionale de audit. Strategia maghiară de dezvoltare a CFPI 
(denumită în continuare „propunerea de politici”) a considerat următoarele documentele 
importante legate de auditul financiar ca puncte de plecare cruciale: Poziţia comună a UE 
(CONF-H 30/00, 07.06.2000), Parteneriatul de aderare din 2002 şi rapoartele anuale 2001 şi 
2002. Guvernul a acceptat propunerea de politici în 2003. După acceptarea propunerii de 
politici, UCA responsabilă pentru dezvoltarea sistemului CPI a fost consolidată prin numirea 
unui comisar ministerial în funcţia de şef de unitate, sporind numărul personalului şi 
implicând resurse umane externe. În elaborarea metodologiei CFPI, MF s-a folosit de ajutorul 
extern (în cadrul programului de înfrăţire). Drept urmare, s-a stabilit baza legislativă pentru un 
CFPI armonizat (cu componentele 1. management şi control financiar (M/CF); 2. audit intern; 
3. unitatea centrală de armonizare). De asemenea, în 2003, MF a adoptat standardele IIA 
pentru a fi utilizate de către sectorul public. S-a realizat o armonizare completă a legislaţiei în 
domeniul CFPI; majoritatea metodologiilor şi liniilor directoare au fost elaborate şi publicate 
în 2004 pe site-ul de internet al MF şi în Monitorul Oficial al MF. În cele din urmă, CFPI 
pentru administraţiile locale a fost inclus în legislaţia municipală din 2005. 
 

                                                            
(1)  Contribuție adusă de Ministerul Economiei Naționale din Ungaria la data de 31 martie 2011. 
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În 2008, în conformitate cu evoluţiile profesionale naţionale şi internaţionale, sistemul CFPI a 
fost revizuit, o nouă legislaţie intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. Noul sistem CPI 
se bazează pe modelul COSO. Sistemul de control intern al OBP-urilor – în conformitate cu 
modelul COSO – conţine cinci componente binecunoscute. Odată cu implementarea 
modelului COSO şi a componentelor sale, sistemul de control intern acoperă toate funcţiile 
operaţionale ale organizaţiilor bugetare publice, regulamentele şi instrucţiunile interne 
relevante (mediul controlului), identificarea posibililor factori care pot împiedica 
implementarea legală şi eficientă a funcţiilor (managementul riscurilor), stabilirea 
prevederilor de asigurare a funcţionării legale (activităţile de control), sarcinile de comunicare 
continuă aferente şi monitorizarea continuă şi auditarea internă a organizaţiilor bugetare 
publice (monitorizare). Regulamentul privind sistemul de control intern descris în LFP nu 
reflectă doar bunele practici internaţionale în utilizarea recomandărilor INTOSAI şi COSO, ci 
şi principiile de guvernanţă corporativă. 
 
De la 1 ianuarie 2011, ca o dezvoltare continuă a sistemului, sistemul de control public este 
format din auditul extern efectuat de către BSA, activităţile guvernamentale de control 
(precum investigaţia financiară) şi sistemele de control intern de la nivelul OBP-urilor (care 
includ şi activităţile de audit intern). 
 
2. Mediul controlului public intern 
Elementele sistemului CPI au fost descrise în LFP şi se extind la toate subsistemele bugetului 
public (administraţiile centrale şi locale). Reglementările de implementare ale sistemului CPI 
sunt descrise în regulamentele şi liniile directoare guvernamentale speciale şi există, de 
asemenea, metodologii şi manuale care sprijină implementarea practică. Ministerul Economiei 
Naţionale (MEN) (fostul Minister al Finanţelor) este responsabil pentru armonizarea şi 
dezvoltarea sistemului CPI. 
 
Auditul extern al sistemului de finanţe publice este realizat de instituţia supremă de audit din 
Ungaria, Biroul de Stat pentru Audit. Sarcinile, autoritatea şi structura organizatorică a BSA 
sunt stabilite într-o lege separată. BSA este organismul de audit economico-financiar 
subordonat Parlamentului şi legilor. BSA auditează raportul final privind implementarea 
bugetului central şi managementul finanţelor publice. În acest cadru, auditează, de asemenea, 
esenţa propunerii de buget, efectuarea alocărilor de venituri, managementul administraţiilor 
locale şi minoritare şi funcţionarea ordonatorilor care se supun cadrului bugetului central. În 
cele din urmă, auditează utilizarea fondurilor de stat separate, a fondurilor naţionale de 
servicii de sănătate, regularitatea şi eficienţa aplicării alocărilor de investiţii care sunt legate 
de angajamentele Guvernului şi de aplicarea şi rambursarea împrumutului de la buget. BSA 
auditează managementul activelor care fac parte din subsistemele de finanţe publice. 
Rapoartele de audit ale BSA sunt publice. 
 
Funcţia guvernamentală de control este îndeplinită de Biroul Guvernamental de Control 
(BGC). Sarcinile BGC sunt stabilite într-un decret guvernamental. Sfera de aplicare a 
activităţilor sale acoperă monitorizarea implementării deciziilor guvernamentale şi controalele 
ex post ale bugetului de stat, fondurilor de stat extrabugetare, fondurilor de asigurări sociale, 
OBP-urilor de la nivel central, întreprinderilor deţinute de stat, fundaţiilor (publice), 
consiliilor de dezvoltare micro-regionale, judeţene, teritoriale şi regionale, precum şi a 
organizaţiilor sociale care primesc subvenţii de la buget. 
Planificarea bugetară este realizată de ministerele relevante coordonate de MEN. Proiectul 
legii bugetare este depus de Guvern la Parlament, care îl aprobă până la finele anului curent. 
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Ministerele (şi ordonatorii) raportează cu privire la implementarea bugetului anual în cadrul 
raportului final. 
 
Trezoreria este un element cheie al mediului CPI. Trezoreria realizează activităţi de control de 
prim nivel cu privire la implementarea financiară a bugetului şi controale ex post în cazul 
anumitor subvenţii. Sistemul de management al trezoreriei a fost introdus în 1995 pentru a 
atinge obiectivele reformei finanţelor publice. Principalul obiectiv al trezoreriei este 
asigurarea managementului financiar corect. Pentru a îndeplini această cerinţă, trezoreria are 
sarcini legate de implementarea financiară a bugetului şi, de asemenea, desfăşoară activităţi de 
control. 
 
Funcţia de control a trezoreriei include mai multe activităţi. Cea mai importantă activitate este 
funcţia de control pe parcursul implementării financiare a bugetului. Acest control acoperă 
trezoreria clasică, managementul fondurilor şi funcţiile de control, precum şi anumite funcţii 
de control ex post privind implementarea subvenţiilor naţionale şi comunitare. Îndeplinirea 
activităţilor de monitorizare a datoriei publice şi a activităţilor de înregistrare a 
angajamentelor este, de asemenea, o funcţie de control. Sistemul de monitorizare al trezoreriei 
cu dezvăluirea şi înregistrarea datelor justificative de bază se aplică pentru evitarea acumulării 
subvenţiilor/finanţării duble. O altă activitate de control importantă acoperă controalele 
autorităţii realizate de direcţiile regionale cu privire la administraţiile locale şi beneficiarii 
anumitor forme de asistenţă socială.  
 
Activitatea de supraveghere bugetară trebuie considerată ca fiind noul element al sistemului 
CPI, care este delegat către trezorerie. Guvernului i se permite să delege un supraveghetor 
bugetar către OPB-uri; MEN este responsabil pentru numirea supraveghetorilor bugetari şi 
asigură managementul profesional. Supraveghetorii bugetari oferă o opinie a priori cu privire 
la acordurile financiare şi angajamentele planificate, care pot fi astfel revocate. 
Supraveghetorul bugetar va oferi, de asemenea, o opinie cu privire la regulamentele interne. 
Combaterea fraudei, corupţiei şi a altor nereguli reprezintă o obligaţie a fiecărui OBP. 
 
3. Conceptul de control public intern 
Pentru a înţelege sistemul CPI maghiar, vă prezentăm reglementarea sistemelor de control 
intern într-o structură pe patru niveluri. Aceasta este o piramidă de reglementare, care, de sus 
în jos, începe cu primul nivel, reprezentat de Legea nr. XXXVIII din 1992 privind finanţele 
publice (LFP). Apoi continuă mai jos cu nivelul decretului guvernamental (nivelul doi), 
nivelul directivelor (nivelul trei) şi, în cele din urmă, nivelul liniilor directoare (nivelul patru). 
 
Sistemul de control intern este un proces integral menit să obţină asigurări rezonabile şi să 
realizeze evaluarea riscurilor. Scopul sistemului de control intern este să se asigure că OBP-
urile ating următoarele obiective: 

 legalitatea tranzacţiilor şi cerinţele legate de economie, eficienţă şi eficacitate; 
 răspundere; 
 protejarea resurselor de pierderi şi utilizare necorespunzătoare. 
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Primul nivel – legea 

Conform responsabilităţilor descrise în LFP, şeful unei organizaţii bugetare publice (ŞOBP) 
este responsabil pentru stabilirea sistemului de control intern al OBP şi răspunzător pentru 
dezvoltarea, operarea şi, de asemenea, monitorizarea şi analizarea funcţionării 
corespunzătoare a unui mediu al controlului adecvat, a politicilor de management al riscurilor, 
a activităţilor de control, a informării, comunicării şi monitorizării. 

 

Nivelul doi – decretul guvernamental 

Instrucţiunile detaliate privind sistemul de control intern sunt stipulate în Decretul 
Guvernamental nr. 292 din 2009 (XII.19.) privind regulile de operare a finanţelor publice 
(ROFP). Reglementările ROFP sunt legate de reglementările LFP şi stabilesc clar sfera de 
aplicare a îndatoririlor privind stabilirea şi operarea sistemului de control intern. ŞOBP este 
responsabil pentru stabilirea, operarea şi dezvoltarea sistemului de control intern al 
organizaţiei, inclusiv auditul intern. Atunci când stabileşte controalele interne, ŞOBP trebuie 
să urmeze liniile directoare privind standardele şi conţinutul controlului intern, astfel cum au 
fost publicate în directiva MF. Sistemul de control intern include toate principiile, procesele şi 
regulamentele interne care asigură managementul OBP în conformitate cu principiul 
managementului financiar corect. Recomandările şi sugestiile din partea organizaţiilor de 
audit public extern şi audit intern trebuie luate în considerare în momentul dezvoltării 
sistemului de control intern. 

 

Expunerea celor cinci elemente care au fost menţionate la primul nivel. 
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 Mediul controlului 

ŞOBP va stabili mediul controlului care reprezintă: 
• o structură clară a organizaţiei; 
• relaţii şi sarcini clare legate de răspundere şi jurisdicţie; 
• reguli de etică pentru toate nivelurile organizaţiei; şi 
• management transparent al resurselor umane. 

 

ŞOBP va stabili şi actualiza în mod regulat pista de audit a OBP, care este o descriere 
holistică a proceselor operaţionale şi financiare ale OBP, care include în special răspunderea 
şi nivelurile şi relaţiile de informare, procesele de management şi control, fie în format text 
şi/sau tabular şi/sau ilustrat cu diagrame de flux, permiţând monitorizarea şi activitatea de 
audit ex post privind aceste procese. De asemenea, ŞOBP este răspunzător pentru 
reglementarea procedurilor cu privire la tratamentul aplicat neregulilor, care – cu excepţia 
ministerelor, biroului primului-ministru şi birourilor guvernamentale – face parte din regulile 
organizaţionale şi operaţionale ale OBP. 

 
 Managementul riscurilor 

ŞOBP este responsabil pentru politicile de management al riscurilor şi pentru operarea 
unui sistem de management al riscurilor. Pe parcursul evaluării riscurilor se vor estima 
şi stabili riscurile activităţii şi managementului organizaţiei. În cadrul procedurilor de 
management al riscurilor, organizaţia va dezvolta metode de evitare a riscurilor şi va 
stabili modul de aplicare a acestor metode. MEN a publicat o linie directoare privind 
managementul riscurilor pentru sprijinirea OBP-urilor. 

 
 Activităţile de control 

Şeful OBP va stabili activităţile de control care se ocupă de riscurilor confirmate şi 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Regulile de procedură internă vor 
reglementa cel puţin următoarele: 

• procedurile de autorizare şi aprobare; 
• accesul la informaţii; 
• controalele fizice (accesul la echipamente); 
• procedurile de raportare. 

 
 Informarea şi comunicarea 

ŞOBP va stabili şi opera sistemele, asigurând un flux de informaţii corect şi oportun 
către organizaţia/unitatea/persoana corespunzătoare. Sistemul de raportare trebuie să 
fie eficient, fiabil şi precis, iar nivelurile, termenele şi metodele de raportare să fie 
stabilite exact. 

 
 Monitorizarea 
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ŞOBP va opera un sistem de monitorizare, care ajută la monitorizarea activităţilor organizaţiei 
şi la atingerea obiectivelor acesteia. În cadrul funcţiilor operaţionale, al monitorizării 
permanente şi ad hoc şi al funcţiilor neoperative, auditul intern independent la nivel funcţional 
creează sistemul de monitorizare al OBP. Una dintre principalele sarcini ale activităţii de audit 
intern este facilitarea îmbunătăţirii calităţii sistemului de control intern al OBP-urilor. 
Activitatea de audit intern a OBP-urilor a fost reglementată prin decret guvernamental. 

 

Nivelul trei – directivele 

Standardele maghiare ale CPI se bazează pe recomandările instituţiilor recunoscute la nivel 
internaţional, precum COSO şi INTOSAI. Aceste standarde conţin principiile de bază; 
implementarea practică va varia în rândul organizaţiilor. 

 

ŞOBP are dreptul şi datoria de a stabili cantitatea, calitatea şi rigurozitatea controalelor din 
cadrul sistemului. Legile şi decretele stabilesc doar unele dintre acestea, directivele (nivelul 
trei) şi liniile directoare (nivelul patru) oferă sugestii pentru revizuirea ulterioară. Activităţile 
de control se vor aplica sub formă de controale ex ante, în timpul procesului şi ex post. Este 
important să se noteze faptul că elaborarea diverselor reglementări – denumite standarde – nu 
înseamnă întotdeauna că OBP trebuie să stabilească unele noi, deoarece în multe cazuri 
acestea fac deja parte din alte documente (precum: statute şi acte constitutive; reguli 
organizaţionale şi operaţionale) sau există sub altă formă. Este responsabilitatea ŞOBP să 
stabilească elementele suplimentare ale sistemului de control intern unde este cazul. 

 

Standardele legate de cele cinci elemente care au fost menţionate la primul nivel şi detaliate la 
al doilea, aici menţionăm pe scurt (doar titlurile) după cum urmează: 

 
 Mediul controlului 

• Obiectivele şi structura OBP. 
• Regulamentele interne. 
• Sfera de aplicare a îndatoririlor şi responsabilităţilor. 
• Definirea şi documentarea proceselor. 
• Managementul resurselor umane. 
• Valori etice şi integritate. 

 
 Managementul riscurilor 

• Stabilirea şi evaluarea riscurilor. 
• Analiza riscurilor. 
• Managementul riscurilor. 
• Revizuirea regulată a întregului proces de management al riscurilor. 
• Riscurile de fraudă, corupţie. 

 
 Activităţile de control 
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• Strategii şi metode de control. 
• Separarea îndatoririlor. 
• Continuitatea sarcinilor. 

 
 Informarea şi comunicarea 

• Reglementarea informaţiilor şi a comunicării. 
• Sistemul de înregistrare a dosarelor. 
• Raportarea caracterului incomplet, a neregulilor şi corupţiei. 

 
 Monitorizarea 

• Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. 
• Evaluarea controalelor interne. 

 

Descrierea completă a standardelor de audit intern se poate găsi la secţiunea de audit intern 
din prezentul document. 

 

Nivelul patru – liniile directoare 

Esenţa sistemului de control intern sub forma abordării integrate a guvernanţei corporative 
este că acoperă reglementări, proceduri, metode funcţionale şi structuri organizatorice care au 
ca scop atingerea obiectivelor de management. Controlul intern va preveni, detecta şi/sau 
corecta evenimentele care pun în pericol aceste obiective. ŞOBP va decide asupra metodelor 
şi formelor de implementare, respectiv va revizui regulamentele interne actuale sau va crea 
unele noi. 

 

Manualul de control intern („manualul CI”) – emis de MEN – este un document care 
elaborează standardele de control intern în detaliu. Acesta sprijină o interpretare adecvată şi 
echilibrată a legilor şi a altor decrete guvernamentale, o adaptare flexibilă şi un nivel ridicat al 
activităţii. Cuprinsul său este format practic din recomandări, ghiduri practice care sprijină 
ŞOBP în stabilirea şi operarea unui sistem de control intern legitim. În afară de standardele 
detaliate, există probleme de control care pot asista autoevaluarea conformităţii sistemului de 
control intern. Manualul CI sprijină ŞOBP-ii să sporească încrederea cu privire la legitimitatea 
sistemului lor de control intern la nivelurile organizaţional şi departamental. Neregulile legate 
de finanţele publice reprezintă un nivel ridicat de risc. Cazurile grave: nereguli intenţionate, 
precum frauda şi/sau corupţia, trebuie tratate cu un nivel ridicat de prioritate din cauza naturii 
lor prejudicioase. Manualul CI abordează procedurile de tratare a neregulilor în cadrul legal. 
Cu privire la liniile directoare privind auditul intern, se pot găsi mai multe informaţii în 
secţiunea de audit intern din prezentul document. 

 

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
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Răspunderea/responsabilitatea managerială din sectorul public este o chestiune cu un nivel 
ridicat de prioritate. De aceea, reglementarea răspunderii/responsabilităţii manageriale apare, 
de asemenea, în alte legislaţii care nu fuseseră implicate anterior. 

 

LFP stipulează faptul că şeful OBP este responsabil pentru desfăşurarea activităţilor descrise 
în actul de înfiinţare şi care respectă cerinţele stabilite în regulamentul legal al organizaţiei 
manageriale. 

 

LFP stipulează că şeful OBP este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea 
managementului financiar eficient şi corect cu privire la toate activităţile OBP – precum 
utilizarea activelor publice. Şeful OBP este, de asemenea, responsabil pentru stabilirea şi 
operarea sistemului de control intern. Şeful OBP îşi poate delega sarcinile şi îndatoririle – în 
cadrul regulilor organizaţionale şi operaţionale ale OBP şi în fişa postului – către nivelurile 
ierarhice inferioare. Directorii îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea angajaţilor din 
cadrul unităţii(ilor) organizaţionale subordonate. Directorii au dreptul să raporteze şi să 
solicite un raport. Regulile detaliate privind responsabilităţile sunt stipulate în legi separate. 

 

Şeful OBP-urilor subordonate trebuie să raporteze cu privire la funcţionarea sistemului de 
control intern al OBP către şeful ordonatorului bugetar (respectiv ministerul relevant), care 
raportează direct la MEN cu privire la sistemele de control intern (inclusiv auditul intern) ale 
ministerului şi OBP-urilor subordonate. Raportul sus-menţionat cu privire la sistemul de 
control intern (aşa-numita declaraţie de asigurare) este anexat la declaraţia financiară şi la 
rapoartele finale ale şefului ordonatorului bugetar şi al OBP-urilor subordonate, în care şeful 
OBP evaluează operarea controalelor interne. Conform conţinutului declaraţiei, şeful OBP, 
care este conştient de responsabilităţile legale, declară că sistemul de control intern asigură 
funcţionarea economică, eficientă şi eficace.  

 

De asemenea, acesta/aceasta asigură că: 
 orice active publice sunt utilizate în OBP în conformitate cu legislaţia; 
 alocările disponibile sunt utilizate în mod corespunzător; 
 funcţionarea OBP-urilor urmează cerinţele economiei, eficienţei şi eficacităţii; 
 responsabilităţile de planificare, raportare, informare şi verificările acestora sunt 

realizate în mod corespunzător; 
 angajamentele respectă bugetul; 
 există un sistem contabil instituţional. 

 

În raport acesta/aceasta declară că: 
 rapoartele depuse oferă – în conformitate cu cerinţele legale – o imagine clară şi 

precisă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare anuale curente; 
 a fost introdus un sistem care furnizează asigurarea legală şi regulată corespunzătoare 

a procedurilor şi se asigură că răspunderea respectă legislaţia naţională şi comunitară; 
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 responsabilităţile – din cadrul OBP – sunt definite clar, că toţi directorii sunt conştienţi 
de obiective şi că au la dispoziţie instrumentele pentru a îndeplini sarcinile primite şi a 
evalua rezultatul. Procedura este evaluată continuu prin sistemul de raportare 
managerială. 

 

Şeful OBP informează pe scurt cu privire la modul de îndeplinire a prevederilor legate de 
controlul intern în conformitate cu cele cinci componente. În raport, acesta/aceasta subliniază 
nevoia de îmbunătăţire a controalelor interne ale OBP şi, de asemenea, certifică faptul că DF 
(directorul financiar) al OBP a îndeplinit obligaţiile de instruire bianuală cu privire la 
controlul intern. 

 

Din 2010 (1) şeful operaţional al ministerului (în calitate de OBP) este Secretarul 
Administrativ de Stat. Ministrul este directorul politic. În cazul ministerelor, Secretarul 
Administrativ de Stat este responsabil pentru stabilirea sistemului de control intern al 
ministerului şi pentru răspunderea directorilor unităţilor organizaţionale. 

 

Partea crucială a răspunderii este publicitatea şi transparenţa. Regulile de publicitate se 
bazează pe Legea nr. LXIII din 1992 privind protecţia datelor personale şi publicitatea datelor 
publice. Principalul scop al acestei legi este să asigure că toate persoanele au acces la datele 
de interes public. Date de interes public vor fi toate informaţiile sau datele, care nu se supun 
definiţiei datelor cu caracter personal, prelucrate de o agenţie sau de o persoană care 
îndeplineşte o funcţie guvernamentală de stat sau locală sau altă funcţie publică stabilită de o 
regulă legală. Legea nr. XC din 2005 privind libertatea informaţiilor electronice a fost 
elaborată pentru întărirea prevederilor stipulate la articolul 19 din Legea LXIII din 1992. 
Scopul acestei reglementări este să asigure că seria de date de interes public specificate acolo 
este disponibilă în variantă electronică oricui, permanent şi gratuit, fără o identificare 
personală şi proceduri de solicitare a datelor, pentru a asigura că publicul este informat exact 
şi rapid. 

 

3.2. Auditul intern 

Conform LFP şi în conformitate cu standardele internaţionale, auditarea internă este o 
activitate independentă, obiectivă de asigurare şi de consultare menită să adauge valoare şi să 
îmbunătăţească activităţile unei organizaţii. Ajută o organizaţie să îşi îndeplinească 
obiectivele prin stabilirea unei abordări sistematice, disciplinate pentru evaluarea şi 
îmbunătăţirea eficacităţii managementului riscurilor, proceselor de control şi guvernanţă.  

 

                                                            
1 Articolul 61 din Legea nr. XLIII din 2010 privind organismele administrative centrale şi statutul juridic 
al membrilor Guvernului şi al secretarilor de stat. 
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Conceptul de audit intern este cuprins în reglementările LFP şi într-un decret guvernamental 
suplimentat de standarde şi linii directoare. Directiva MF nr. 2 din 2009 (XII.4.) privind 
standardele de audit public intern include următoarele standarde naţionale. 

 
 1000 Sarcini de audit intern. 
 2000 Sarcini ale directorului de audit. 
 3000 Independenţă. 
 4000 Expertiză şi grijă profesională corespunzătoare. 
 5000 Planificare. 
 6000 Implementare. 
 7000 Raport de audit. 
 8000 Asigurarea calităţii. 
 9000 Monitorizare. 

 

Multe linii directoare au fost publicate în legătură cu activităţile de audit intern ale OBP-
urilor. Cele mai importante dintre acestea sunt:  

 modelul de manual de audit intern. 
 metodologia de audituri ale performanţei. 
 metodologia de audituri bazate pe sistem. 
 liniile directoare pentru planul anual de audit şi rezumatul planului anual de audit, 

raportul anual de audit şi rezumatul raportului anual de audit; 
 liniile directoare pentru sarcinile care trebuie îndeplinite de unităţile de audit intern ale 

OBP-urilor; 
 liniile directoare pentru asigurarea activităţii de audit intern prin implicarea 

furnizorului extern de servicii. 

 

Conform regulilor şi regulamentelor, şeful OBP va garanta independenţa funcţională 
(operaţională) a auditorilor interni, în special în raport cu: 

 elaborarea planului anual de audit; 
 selectarea metodelor de audit; 
 pregătirea şi implementarea programului de audit; 
 pregătirea raportului de audit; 
 elaborarea concluziilor şi recomandărilor de audit. 

 

În afară de asigurarea obiectivelor şi activitatea de consultanţă, auditorii interni nu se vor 
implica în orice altă funcţie de conducere. 

Auditorul intern al OBP trebuie să fie autorizat de MEN, ceea ce înseamnă că auditorul 
trebuie să fie înregistrat. LFP şi Decretul MF nr. 18 din 2009 (X.6.) privind înregistrarea şi 
instruirea profesională continuă a auditorilor interni conţine reguli pentru instruirea 
vocaţională a auditorilor interni din sectorul public. Auditorii interni sunt obligaţi să participe 
la instruirea vocaţională din doi în doi ani. Această instruire este organizată de Centrul de 
Metodologie şi Instruire pentru Control Financiar Public Intern (denumit în continuare 
„CMI”). 
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MEN este responsabil pentru stabilirea, operarea şi managementul profesional al CMI. În 
prezent, CMI funcţionează în cadrul organizaţiei Institutului de Sănătate şi Cultură al 
Administraţiei Naţionale a Impozitelor şi Vămilor. Auditorii interni trebuie să susţină un 
examen pe tema „Controlul Financiar Public Intern I” (cu trei module obligatorii) după ce au 
fost înregistraţi timp de un an şi apoi trebuie să parcurgă un modul selectat la alegere dintre 
modulele „CFPI II” din doi în doi ani. Dacă nu îşi îndeplineşte aceste obligaţii, auditorul 
intern va fi eliminat din registru. 

CFPI I este structurat după cum urmează: 

 

Introducere modulul general  

1. Finanţe publice 

2. Uniunea Europeană şi Ungaria 

3. Sistemul de control al administraţiei publice 

 

Modulul general audit intern 

1. Baza legală a auditului intern în cazul OBP-urilor 

2. Linii directoare privind auditul intern al Ministerului Finanţelor 

3. Standarde şi direcţii de practică ale auditului intern 

4. Metodologii noi în domeniul auditului intern 

 

Modulul sistemul de control public intern (CPI) 

1. Guvernanţă corporativă 

2. Modelul COSO 

3. CPI în Ungaria 

4. Răspunderea managerială 

 

Func�ionarii publici care lucrează ca auditori interni vor susţine un examen vocaţional 
administrativ la trei ani de la numirea acestora. De asemenea, în conformitate cu 
reglementările LFP, directorul financiar al OBP (din ianuarie 2010) şi şeful OBP (din ianuarie 
2011) vor participa la instruirea legată de CFPI din doi în doi ani. 

 

Auditul intern prezintă proiecte de concluzii şi recomandări de audit către şeful OBP în 
conformitate cu legile şi regulamentele interne, economia, eficienţa şi eficacitatea. Auditorul 
intern sau unitatea de audit intern îşi îndeplineşte sarcinile în subordonarea directă a şefului 
OBP şi îi raportează direct acestuia/acesteia. Şeful echipei de audit este responsabil pentru 
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elaborarea raportului de audit şi emiterea concluziilor. Auditorii interni sunt responsabili 
pentru fiabilitatea rezultatelor de audit. În cazul activităţii de asigurare a obiectivelor, auditorii 
interni vor realiza un audit de legalitate/regularitate, un audit financiar, un audit bazat pe 
sistem, un audit al performanţei şi un audit al sistemului de tehnologie a informaţiei.  

 

Auditorii interni vor trimite proiectul de raport de audit către instituţia supusă auditului pentru 
procedura de contestare. Auditul se încheie atunci când raportul final de audit a fost trimis 
către instituţia supusă auditului. Dacă, pe parcursul auditului, apare suspiciunea privind un 
act, o neglijenţă sau o deficienţă care poate avea ca rezultat o infracţiune, încălcare, 
răspundere sau procedură disciplinară, şeful OBP are sarcina de a lua măsurile necesare, însă 
acest lucru nu afectează finalizarea auditului. 

 

Organizaţiile sau unităţile organizaţionale auditate, atribuite de directorul OBP, sunt 
responsabile pentru păstrarea evidenţelor cu privire la utilizarea şi implementarea constatărilor 
şi recomandărilor menţionate în rapoartele de audit extern sau intern. Această sarcină nu este 
transferabilă auditorilor interni. Evidenţele conţin o scurtă descriere a măsurilor implementate 
şi a motivelor legate de măsurile neimplementate. Sistemul de raportare are trei niveluri în 
acest domeniu, astfel cum s-a menţionat mai sus. În cadrul raportului anual de audit, şeful 
OBP raportează către şeful organizaţiei de management al ordonatorului (OMF), iar şeful 
OMF furnizează un rezumat al activităţii OBP-ului controlat şi al activităţii organizaţiei 
acestuia/acesteia într-un raport anual de audit către Ministerul Finanţelor Publice. 
Suplimentar, directorul de audit (DA) va monitoriza utilizarea planurilor de acţiune. În acest 
scop, DA trebuie să păstreze evidenţe care conţin acţiunile realizate în baza constatărilor şi 
recomandărilor din raportul de audit. 

 

Raportul anual de audit şi rezumatul raportului anual de audit vor conţine următoarele: 

 

 Raportul privind activitatea de audit intern în anul respectiv: 
• sfera de aplicare a activităţilor menţionate în planul de audit, motivele pentru devierea de la 
plan şi justificarea oricăror audituri ad hoc; 
• calitatea, personalul şi condiţiile fizice ale auditurilor, precum şi factorii de promovare sau 
de împiedicare a activităţii de audit (în baza autoevaluării); 
• principalele constatări, concluzii şi recomandări ale rapoartelor de audit; 
• numărul şi un scurt rezumat al cazurilor raportate de fraudă şi/sau nereguli grave; 
• principalele recomandări pentru îmbunătăţirea regularităţii, economiei, eficienţei şi 
eficacităţii sistemului de control intern. 

 

Implementarea constatărilor şi recomandărilor auditului: 
• raportarea planurilor de acţiune realizate în baza evidenţelor de audit intern, luând în 
considerare raportul trimis de şeful organizaţiei sau unităţii auditate; 
• propuneri privind dezvoltarea activităţii de audit intern. 
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3.2.1. Relaţiile dintre auditul intern şi auditul extern 

BSA şi auditul intern cooperează şi îşi completează reciproc activitatea. BSA utilizează 
adesea rapoartele de audit intern la auditarea externă a OBP. Auditul intern asistă de obicei 
(acţionând în principal ca punct de contact) la auditurile externe ale BSA în cadrul unui OBP. 
BSA are dreptul să participe, în scop consultativ, la reuniunile Comitetului Interministerial 
CFPI. Organizaţiile auditate vor raporta privind monitorizarea recomandărilor BSA până la 31 
ianuarie a anului care urmează activităţii de audit. 

 

3.2.2. Comisiile de audit şi comitetele de audit 

Comitetul Interministerial de Control Financiar Public Intern (denumit în continuare 
„CICFPI”) a fost stabilit pentru a furniza consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemul CPI, a 
cooperării, coordonării, armonizării şi pregătirii dezvoltărilor ulterioare necesare. În baza 
termenilor săi de referinţă, CICFPI îşi va asuma următoarele sarcini (prin subcomitetele sale). 

 Sprijinirea conducerii MEN în domeniul: 
• privire de ansamblu asupra operaţiunilor CPI, alături de reglementare, coordonare şi 
armonizare a sistemului; 
• emiterea unei opinii privind planurile, strategiile şi rapoartele anuale, astfel cum 
prevede legislaţia comunitară. 
 Elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea şi operarea sistemului CPI, inclusiv: 

 
• opinia privind proiectul de prevederi legislative, manualele practice, standardele 
acceptate la nivel naţional şi internaţional privind auditul intern; 
• monitorizarea aplicării şi implementării proiectului de prevederi legislative, 
manualelor de practică, standardelor acceptate la nivel naţional şi internaţional privind 
auditul intern; 
• monitorizarea aplicării şi implementării proiectului de prevederi legislative, 
manualelor de practică şi standardelor CFPI legate de sistemul de control intern; 
• sprijinirea coordonării şi monitorizarea continuă a activităţii de audit legată de 
utilizarea fondurilor comunitare (ESF, ERDF, CF), alte tipuri de asistenţă comunitară şi 
internaţională; 
• evaluarea şi sprijinirea independenţei funcţionale a auditorilor interni. 

 
 Coordonarea planificării şi implementării auditurilor guvernamentale. 
 Găsirea soluţiilor la problemele specifice ridicate de reprezentanţii MEN sau OBP. 
 Discutarea raportului anual al MEN privind CPI. 

 

3.3. Coordonarea sistemelor de control public intern 

MEN este responsabil pentru dezvoltarea, pregătirea reglementării, coordonării şi armonizării 
sistemelor de control intern legate de subsistemele de finanţe publice. Ministrul coordonează 
şi armonizează sistemele de control pentru fondurile naţionale şi internaţionale şi emite 
recomandări pentru elaborarea şi adoptarea legislaţiei relevante; elaborează, emite şi 
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revizuieşte regulat directivele şi liniile directoare metodologice utilizate pentru sistemul de 
control intern; şi este responsabil pentru stabilirea şi operarea CICFPI, pentru dezvoltarea 
regulilor şi procedurilor sale şi pentru organizarea instruirii legate de sistemul de control 
intern. Sarcinile unităţii centrale de armonizare sunt îndeplinite de Departamentul de Control 
Public Intern (în cadrul Ministerului Economiei Naţionale). Principalele responsabilităţi ale 
departamentului sunt: 

 
 coordonarea şi armonizarea sistemelor de control intern legate de subsistemele de 

finanţe publice; 
 evaluarea şi dezvoltarea procedurilor şi metodologiilor sistemului de supraveghere 

bugetară; 
 elaborarea propunerilor şi conceptelor legate de planificarea controlului, 

implementarea controlului şi rapoarte; 
 coordonarea procedurii de planificare a controlului anual – prelucrarea şi analizarea 

planurilor de control transmise ministrului de la organizaţiile de management al 
ordonatorului; 
 pregătirea raportului anual pentru ministru pentru a fi utilizat cu privire la situaţia şi 

funcţia raportului CPI şi, ca parte a acestuia, pregătirea propunerilor legate de sistemul de 
control intern – inclusiv modificarea regulilor – pentru Guvern, în baza rapoartelor anuale 
de audit transmise către ministru; 
 furnizarea supravegherii profesionale pentru sistemul informatic de sprijinire a 

auditului intern; 
 inspectarea şi monitorizarea conformităţii calităţii sistemului CPI în cadrul de 

asigurare a calităţii şi evaluarea implementării auditului internaţional şi a standardelor de 
control legate de acte, directive şi linii directoare metodologice; 
 coordonarea sistemului de răspundere managerială – prelucrarea şi analizarea 

declaraţiilor de asigurare managerială transmise ministrului de către organizaţiile de 
management al ordonatorului; 
 stabilirea, operarea şi supravegherea profesională a Centrului de Metodologie şi 

Instruire CFPI; 
 operarea Forumului Auditorilor Interni Maghiari; 
 asigurarea legăturii cu organizaţiile profesionale naţionale; 
 organizarea conferinţelor profesionale; 
 dezvoltarea sistemului de control intern al fondurilor comunitare (inclusiv M/CF), 

stabilirea şi dezvoltarea reglementărilor şi liniilor directoare metodologice relevante; 
 supravegherea profesională a autorităţii de audit (Direcţia Generală de Audit pentru 

Fonduri Europene); 
 elaborarea opiniilor şi liniilor directoare profesionale legate de sistemul de control 

intern al fondurilor comunitare; 
 adaptarea recomandărilor UE legate de sistemul de control intern al fondurilor 

comunitare; 
 participarea la coordonarea şi armonizarea fondurilor comunitare şi internaţionale în 

legătură cu controalele interne; 
 monitorizarea şi inspectarea aplicării şi implementării legilor, liniilor directoare 

metodologice şi standardelor de audit internaţional care sunt utilizate cu privire la ţările 
participante la implementarea tranzacţiilor de fonduri comunitare. 

 

4. Inspecţia financiară 
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Sarcina controlului guvernamental va fi realizată de Biroul Guvernamental de Control (BGC). 
BGC este subordonat Ministerului Administraţiei şi Justiţiei din Ungaria. Sarcinile BGC sunt: 

 monitorizarea implementării deciziilor Guvernului; 
 controlul ex post al bugetului de stat, al fondurilor de stat nebugetare, al fondurilor 

naţionale pentru servicii de sănătate şi al OBP-urilor de la nivel central, cu excepţia 
organizaţiilor care se află în afara supravegherii Guvernului sau a ministrului); 
 controlul ex post al întreprinderilor economice, fundaţiilor publice, fundaţiilor, 

consiliilor de dezvoltare micro-regionale, judeţene, teritoriale şi regionale, precum şi a 
organizaţiilor sociale – cu excepţia partidelor politice – care au obţinut sprijin de la 
Guvernul de stat şi fonduri sau ajutor şi sprijin prin intermediul contractelor 
internaţionale; 
 monitorizarea entităţilor economice deţinute de stat, excluzând Banca Naţională a 

Ungariei; 
 controlul ex post al fundaţiilor, fundaţiilor publice înfiinţate şi/sau sponsorizate de 

Guvern, membrii Guvernului; 
 controlul ex post al legitimităţii întreprinderii şi rambursarea garanţiilor de stat în acest 

cadru, alături de bugetul de stat – poate examina atât partea obligată iniţială, precum şi 
partea îndreptăţită cu privire la respectarea sau nerespectarea condiţiilor contractului de 
garanţie; 
 controlul ex post al fondurilor de pensii private şi al mecanismelor financiare de 

transfer al fondurilor de pensii private către fondul de pensii de stat; 
 controlul ex post al tranzacţiilor şi subcontractanţilor în legătură cu subsecţiunile de 

mai sus, executarea acestor contracte şi, în legătură cu aceasta, controlul părţilor care sunt 
responsabile pentru executarea sau care participă la contracte; 
 alte sarcini de control ex post stabilite în legi separate. 

 

Conform LFP, BGC realizează controale ex post de regularitate şi eficienţă privind executarea 
bugetului, tranzacţiile legate de asistenţa naţională şi internaţională, utilizarea proprietăţilor 
deţinute de Guvern, operarea entităţilor economice deţinute de Guvern, tranzacţionarea 
achiziţiilor publice şi executarea deciziilor guvernamentale. În prezent, activităţile BGC sunt 
realizate conform regulamentelor de audit intern ale organismelor bugetare, însă regulamentul 
special privind regulile de procedură ale activităţii guvernamentale de control vor fi adoptate 
în aprilie 2011. Activitatea Biroului Guvernamental de Control se bazează pe planurile de 
lucru anuale, însă, desemnat de Primul-ministru sau de Ministrul Administraţiei şi Justiţiei, 
preşedintele BGC poate iniţia o sarcină de control ad hoc care nu se află în planul anual de 
lucru. Oricine poate iniţia monitorizarea în conformitate cu reglementările relevante 
(notificarea cetăţenilor), însă nu există consecinţe de monitorizare obligatorii ale acestor 
notificări. 

BGC realizează în principal controale ex post, însă şi controale ex ante. Rapoartele BGC vor fi 
primite de Guvern sau de persoana/organismul care este desemnat prin lege. 

BGC şi unităţile de audit intern ale ministerelor îşi coordonează activitatea reciproc şi îşi 
împărtăşesc observaţiile prin Subcomitetul Guvernamental de Control al CICFPI menţionat 
mai sus. 
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5. Reforme în curs şi/sau viitoare 

Departamentul pentru Sistemul de Control Public Intern al Ministerului Economiei Naţionale 
intenţionează să introducă următoarele îmbunătăţiri ale sistemelor CPI: 

 
 dezvoltarea ulterioară a sistemului de control intern, cu accent pe răspunderea 

managerială şi aceasta în cadrul Reformei Finanţelor Publice; 
 reducerea poverilor administrative privind activităţile de control şi audit; 
 modificarea decretului guvernamental privind auditul intern în conformitate cu auditul 

intern, extinderea sferei de aplicare a auditului public intern pentru acoperirea entităţilor 
economice deţinute de Guvern; 
 consolidarea activităţilor de control ale trezoreriei de stat maghiare şi ale altor OBP-

uri; 
 consolidarea armonizării centrale a controlului intern şi auditului intern la nivelul 

administraţiilor locale cu dezvoltarea manualelor şi ghidurilor specializate alături de noi 
subcomitete; 
 revizuirea conţinutului datelor şi informaţiilor din Raportul MEN privind sistemul 

CPI, pentru a face informaţiile accesibile imediat şi utilizabile de către Guvern; 
 dezvoltarea continuă a metodologiei pentru sistemele de control intern şi audit intern 

(ex. revizuirea manualului de audit intern şi a manualului de control intern, emiterea de 
linii directoare pentru monitorizare); 
 elaborarea unei noi metodologii de evaluare a calităţii; 
 elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de instruire, participarea la 

metodele de acreditare (unde este necesar); 
 promovarea recunoaşterii auditului intern ca o profesie de nivel superior de educaţie; 
 consolidarea cooperării între organizaţiile de audit (Biroul de Stat pentru Audit, Biroul 

Guvernamental de Control, DGAEF) şi organizaţiile profesionale şi restabilirea relaţiilor 
profesionale.  
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IRLANDA 

……………………………………………………………………………………… 

Controlul public intern (1) 

 
1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 

 
Contextul istoric pentru anumite trăsături ale procedurilor financiare publice irlandeze 
existente derivă din rela�ia Irlandei cu Marea Britanie �i mo�tenirea rezultată în momentul 
ob�inerii independen�ei. Din anul 1690, politica guvernamentală a fost controlată prin 
subven�ii specifice. O perioadă de reforme în secolul 19 �i extinderea rezultantă a 
activită�ii statului au oferit elanul pentru Raportul Northcote-Trevelyan din 1845, care a 
reu�it în final să înlocuiască un sistem administrativ chinuit de patronajul politic cu un 
serviciu civil permanent distinct de, dar răspunzător fa�ă de un maestru politic - o structură 
ce poate fi identificată încă atât în Marea Britanie cât �i în Irlanda. Administra�ia financiară 
a fost consolidată �i mai mult în acel moment prin adoptarea Legii privind Departamentele de 
Fisc �i Audit din 1866, care încă prevede o anumită bază statutară a procedurilor financiare 
publice în Irlanda de azi. 
 
În momentul ob�inerii independen�ei în 1922, guvernul Statului Liber nu a văzut necesitatea 
de a revizui în mod radical acest sistem de administra�ie publică impar�ială pe care îl 
mo�tenise. Controlul serviciului civil irlandez, care fusese exercitat anterior de către 
trezoreria Marii Britanii, a fost men�inut, fără întrerupere, de către Ministrul Finan�elor. 
Constitu�ia Irlandei din 1937 a oferit pu�ine inova�ii în cadrul financiar al statului, dar 
prevede cu toate acestea baza pentru următoarele trăsături ale sistemului. 
 
Tranzac�iile financiare ale statului urmează să fie efectuate prin intermediul unui cont - 
denumit ulterior Fondul Central �i la care se face deseori referire drept Contul Fiscului. 
 
Guvernul trebuie să prezinte estimări anuale ale încasărilor �i cheltuielilor către Dáil Eireann, 
parlamentul irlandez. Controlorul �i Auditorul General (C & AG) este un func�ionar 
independent din punct de vedere constitu�ional, responsabil pentru asigurarea faptului că 
veniturile sunt primite/cheltuielile sunt contractate doar conform autoriza�iei Dáil. Dreptul la 
ini�iativă în chestiunile financiare este rezervat în linii mai generale guvernului. 
 
Reforma administrativă ar părea să fie întotdeauna pe agenda guvernului. Încercările recente 
de reformă în Irlanda includ: Raportul Devlin - 1969; Să servim �ara mai bine - 1985; 
Ini�iativa de management strategic (SMI) - 1994; Oferirea unei guvernan�e mai bune 
(DBG); Legea privind Managementul Serviciului Public din 1997 �i Programul de Guvernare 
— 2011 până în 2016. 
 
Raportul Grupului de Lucru privind Răspunderea Secretariatului-general �i a Func�ionarilor 
Contabili analizează autoritatea, responsabilitatea �i răspunderea secretarilor-generali �i a 
altor func�ionari contabili în rela�ie cu managementul banilor publici. Drept rezultat al 
recomandărilor din acest raport, func�ionarii contabili prezintă acum alături de Conturile de 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Finanțelor al Irlandei din data de 16 iunie 2011.  
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Credit o declara�ie descriptivă privind controlul financiar intern. Declara�ia semnată de 
func�ionarul contabil către ministrul său despre sistemul de control financiar intern al 
departamentului confirmă că: 
 

• responsabilitatea pentru sistemul de control financiar intern a fost acceptată; 
• este implementat un mediu solid de control financiar; 
• există un cadru de controale administrative �i raportare managerială; 
• departamentul are o func�ie de audit intern cu personal instruit în mod adecvat; �i 
• această declara�ie este revizuită de Controlorul �i Auditorul General pentru 

conformitate cu informa�iile pe care le descoperă în timpul auditului.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 

2.1. Cadrul de răspundere 
 
Zona administra�iei centrale este formată din 41 de departamente �i oficii care primesc bani 
vota�i pentru a-�i îndeplini func�iile. Pentru anul 2010, această sumă s-a ridicat la 46,3 
miliarde de EUR sau, pentru a pune lucrurile în context, aproximativ o treime din PIB-ul 
pentru anul respectiv. 
 
Când Dáil adoptă estimările, el indică aprobarea sa pentru modul în care urmează să fie 
cheltui�i banii publici. Există atunci o nevoie clară ca Dáil să verifice dacă banii au fost 
cheltui�i conform autorizării. Există două tipuri de control financiar: în primul rând, cu 
privire la emiterea banilor pentru a vedea că departamentele primesc doar fondurile la care au 
dreptul �i în al doilea rând cu privire la creditarea finală a fondurilor prin intermediul 
conturilor auditate. 
 
Procesul de răspundere publică nu este complet până în momentul în care Dáil are ocazia de a 
revizui rezultatele acestor verificări. În Irlanda, acest lucru este efectuat de Comitetul pentru 
Conturile Publice al casei inferioare (PAC), care examinează modul în care sunt cheltui�i 
banii �i raportează constatările sale către Dáil. 
 

2.2. Răspunderea sectorului public  
 
În zona administra�iei centrale generarea de profit nu este un obiectiv de afaceri. În mod 
tradi�ional, accentul s-a pus pe accesul la servicii, egalitatea de tratament, corectitudinea 
proceselor �i conformitatea cu regulamentele. Schimbările recente ale acestui accent către 
rezultate înseamnă că în cadrul raportării, aspecte precum economia, eficien�a �i eficacitatea 
au câ�tigat teren. 
 
Contul Anual de Credite este încă în mare parte un set de conturi în sensul tradi�ional; 
totu�i, el prezintă rezultate efective în afara estimării pentru anul respectiv. Acest format 
facilitează evaluarea faptului că bugetul a fost depă�it sau nu. Rămâne ca documente precum 
Declara�ia Anuală de Rezultate să completeze imaginea cu privire la �inte stabilite �i �inte 
atinse. 
 
Există în prezent un proiect pilot în curs de realizare cu o serie de departamente 
guvernamentale unde structura estimării este reformată pentru a se alinia mai bine la alte 
documente de raportare �i a integra informa�iile privind performan�a �i rezultatele. Acest 
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lucru va transforma contul anual într-un document cheie care cuprinde totul cu privire la 
răspundere, de�i încă pe bază de numerar. 
 
Cadrul de răspundere al sectorului public constă în linii directoare de contabilitate, de audit �i 
juridice pentru sectorul public. Prevederile legislative extind �i prescrierea 
responsabilită�ilor personale ale func�ionarilor contabili, care sunt �efi de departament �i 
oficiu, cu privire la salvgardarea banilor publici �i raportarea cu privire la utilizarea acestora. 
În plus, există elementul constitu�ional, prin Articolul 28 din Constitu�ie care cere 
guvernului să raporteze către Dáil în mod anual pentru banii pe care i-a cheltuit. 
 

2.3. Autoritatea de a cheltui 
 
Colectarea �i cheltuirea banilor publici este o activitate atent monitorizată. Cheltuielile sunt 
fie votate fie nu. Cheltuielile votate care sunt ratificate în fiecare an la nivel legislativ în Legea 
anuală privind Creditele se bazează pe Articolul 17 din Constitu�ie. Acest articol prevede că 
Dáil poate să nu voteze bani dacă nu i se cere acest lucru de către guvern. Guvernul face o 
astfel de cerere la sfâr�itul procesului de estimare. To�i banii vota�i trebuie justifica�i în 
fa�a Dáil. Banii vota�i sunt reflecta�i în fluxul de lucru al fondurilor Fiscului în Conturile 
Financiare �i plata lor este justificată în Conturile Anuale de Credit ale departamentelor �i 
oficiilor guvernamentale. Alocările către administra�iile locale provin din fonduri votate 
pentru Departamentul de Mediu, Patrimoniu �i Administra�ii Locale.  
 
În plus fa�ă de banii vota�i, Conturile Financiare cuprind �i ie�iri de bani nevota�i cu 
privire la cheltuirea fondurilor autorizate în baza legii. Aceste ie�iri se pot produce frecvent, 
cum ar fi salariile judiciare �i salariul �i cheltuielile Pre�edintelui. Plă�ile nevotate pot fi 
�i mai ad hoc, însă se nasc tot în baza legii, precum în cazul plă�ii costurilor pentru alegeri 
sau a dobânzilor contractate pentru serviciul datoriei na�ionale. 
 

2.4. Obliga�ia de a raporta 
 
Contul anual care este pregătit de cele 41 de departamente �i oficii guvernamentale �i arată 
modul în care au fost cheltui�i banii acorda�i acestora de către Dáil, se nume�te Contul de 
Credite. Contul de Credite este pregătit în baza prevederilor cuprinse în Legea privind Fiscul 
�i Departamentele de Audit din 1866. 
 
Legea, care s-a născut din necesitatea de a controla �i reduce cheltuielile la momentul 
respectiv, a realizat o reformă puternică în asigurarea nu doar a faptului că toate conturile 
guvernului ar trebui să fie auditate, ci �i ca acest audit să fie efectuat de un func�ionar 
parlamentar ce raportează direct parlamentului. Legea însă�i a rămas în vigoare până în anul 
1983 în Marea Britanie �i a fost abrogată în mare parte în Irlanda în 1993, de�i anumite 
sec�iuni încă mai sunt statutare. 
 
Sec�iunea S22 din această Lege cere în mod specific ca fiecare departament sau birou care 
prime�te fonduri din partea Fiscului să pregătească un raport cu privire la utilizarea acestor 
fonduri �i va transmite raportul respectiv către Controlorul �i Auditorul General pentru a-l 
verifica. Controlorul �i Auditorul General verifică toate cele 41 de rapoarte �i pregăte�te 
raportul său cu privire la chestiunile care au apărut. Sec�iunea S21 din Lege prevede 
pregătirea declara�iilor Fiscului, care sunt cunoscute în Irlanda drept Declara�ii Financiare. 
Sec�iunea S19 încă este în vigoare ca autoritate în baza căreia conturile la băncile comerciale 
sunt sanc�ionate pentru primirea �i managementul fondurilor publice. 
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3. Conceptul de control public intern 
 
 
3.1. Răspunderea �i responsabilitatea managerială 
 
Un principiu de răspundere este că participan�ii la proces sunt cunoscu�i �i rolurile lor �i 
rela�iile dintre ei sunt definite clar �i bine în�elese. Cei supu�i regimului de răspundere 
sunt după cum urmează. 

• Constitu�ia: Aranjamentele constitu�ionale pentru control �i răspundere î�i au 
originea în Constitu�ia irlandeză, care guvernează rela�iile financiare între parlament 
�i departamente �i birouri, asigură func�ia independentă de audit extern (C&AG).  

• PAC: Un comitet al Dáil (casa inferioară) înfiin�at pentru a ‘analiza �i raporta către 
Dáil cu privire la rapoartele privind sumele creditate de Dáil’, se întrune�te în 
�edin�ă publică pentru a analiza Conturile de Credit ale func�ionarilor contabili. 
Rapoartele PAC sunt publicate.  

• Func�ionarii contabili: de obicei, �eful unui departament sau birou responsabil 
pentru salvgardarea �i regularitatea �i proprietatea fondurilor publice, pregăte�te 
Contul de Credit pentru C & AG, raportând către PAC.  

• Departamentul de Finan�e:  responsabil pentru administrarea �i gestionarea globală a 
finan�elor publice, estimează către guvern �i monitorizează cheltuielile pe 
departament, oferă un cadru pentru controlul func�ionarilor �i răspunderea acestora 
prin emiterea de instruc�iuni/circulare �i publicarea de proceduri financiare publice.  

 
Originile func�ionarului contabil: sarcina de a pregăti Conturile de Credit 
 
Rolul func�ionarului contabil î�i are originile în Legea privind Departamentele de Fisc �i 
Audit din 1866 (Legea din 1866). Sec�iunea 22 din această Lege prevede pregătirea de 
Conturi de Credit pe departamente. 
 
Termenul ‘departament’, când este folosit în legătură cu sarcina pe departamente de a pregăti 
Conturile de Credit trebuia în�eles ca incluzând orice func�ionar sau func�ionari publici 
cărora li se va atribui o sarcină de către trezoreria Marii Britanii. Termenul ‘func�ionar 
contabil’ nu apare în legisla�ia din 1866: trezoreria Marii Britanii a propus ini�ial termenul 
PAC-ului din Westminster în 1872. Prima prezentare a sarcinilor func�ionarilor contabili s-a 
făcut într-o minută a trezoreriei Marii Britanii din 1872, care a eviden�iat responsabilitatea 
unui func�ionar contabil de a salvgarda fondurile publice �i pentru regularitatea �i 
proprietatea cheltuirii acestor fonduri. 
 
Legea din 1993: ‘func�ionarul contabil’ definit �i sarcinile prevăzute 
Legea (de Modificare) privind Controlorul �i Auditorul General din 1993 a definit termenul 
‘func�ionar contabil’ în legea irlandeză pentru prima oară. Func�ionarul contabil este definit 
în Lege drept Func�ionarul la care se face referire în Sec�iunea 22 din Legea privind Fiscul 
�i Departamentele de Audit din 1866 căruia îi este atribuită sarcina de a pregăti Conturile de 
Credit ale unui departament…’. 
 
Sarcinile statutare ale func�ionarilor contabili în oferirea de dovezi către PAC sunt prevăzute 
în Sec�iunea 19 din Legea din 1993 (a se vedea Sec�iunea 2.7 de mai jos). Legea a extins 
sarcinile de la accentul pus ini�ial pe regularitate �i proprietate la a include economia �i 
eficien�a în utilizarea resurselor �i a sistemelor, a practicilor �i procedurilor folosite pentru 
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evaluarea eficien�ei. Chiar înainte de Lege, C&AG atrăseseră aten�ia asupra economiei �i 
eficien�ei ca parte din auditul financiar �i ‘priveau în spatele’ anumitor tranzac�ii, iar 
func�ionarii contabili erau nevoi�i să gestioneze aceste chestiuni în oferirea de dovezi către 
PAC. De la introducerea Legii, Biroul C&AG a efectua analize de calitate/pre� (CP) care au 
dat na�tere unor rapoarte de sine stătătoare referitoare la economie �i eficien�ă, precum �i 
la sistemele, procedurile �i practicile utilizate pentru evaluarea eficacită�ii departamentului 
sau a opera�iunilor biroului. 
 
Principii �i conven�ii care guvernează rolul func�ionarului contabil 
 
În afara prevederilor statutare, func�ionarii contabili operează în cadrul unor principii �i 
conven�ii stabilite care derivă în special din Constitu�ie �i din rela�iile institu�ionale �i 
financiare care s-au dezvoltat între Dáil �i Executiv de-a lungul anilor. Rapoartele �i 
recomandările PAC sunt una dintre principalele surse ale acestor principii. Principiile �i 
conven�iile sunt prevăzute în Ghidul Procedurilor Financiare Publice. 
 
Responsabilită�ile func�ionarilor contabili a�a cum sunt prevăzute în procedurile 
financiare publice 
 
În plus fa�ă de pregătirea Conturilor de Credit, principalele responsabilită�i ale 
func�ionarilor contabili sunt următoarele: 

• salvgardarea fondurilor �i proprietă�ii publice aflate sub controlul său;  
• regularitatea �i proprietatea tuturor tranzac�iilor din fiecare Cont de Credit care 

poartă semnătura sa;  
• asigurarea faptului că toate considerentele financiare relevante sunt luate în calcul �i, 

acolo unde este necesar, aduse în aten�ia ministrului dacă ele se referă la pregătirea 
�i implementarea de propuneri de politică rela�ionate cu cheltuielile sau veniturile 
pentru care persoana respectivă este func�ionar contabil;  

• economie �i eficien�ă în administrarea departamentului - acest lucru include 
asigurarea faptului că există sisteme adecvate de management financiar în vigoare 
pentru a sus�ine administrarea corespunzătoare a departamentului într-un mod 
economic �i financiar; 

• adecvarea aranjamentelor din cadrul departamentului/biroului pentru a asigura 
corectitudinea tuturor plă�ilor aflate sub controlul său �i recuperarea promptă �i 
eficientă �i aducerea în eviden�ă a tuturor chitan�elor rela�ionate cu votul sau cu 
orice fond pentru care departamentul este responsabil; 

• asigurarea faptului că aprobarea Departamentului de Cheltuieli Publice �i Reformă 
pentru cheltuieli a fost ob�inută �i pentru păstrarea unei eviden�e centrale atât a 
aprobărilor delegate cât �i a celor specifice; 

• responsabilită�i de audit intern, inclusiv revizuirea regulată a func�iei de audit intern 
pentru a asigura faptul că este la nivel dorit de calitate �i asigură adecvarea, 
fiabilitatea �i eficien�a sistemului de control intern al departamentului; 

• responsabilită�i cu privire la granturile acordate agen�iilor externe, în special cu 
privire la condi�iile grantului, depunerea rapoartelor �i mul�umirea că sistemele 
contabile �i aranjamentele organiza�ionale ale concesionarului sunt adecvate pentru 
a asigura administrarea adecvată a banilor; �i 

• asigurarea faptului că există un cadru clar de control (inclusiv raportare financiară) �i 
răspundere pentru fondurile publice în cadrul organismelor care operează sub egida 
departamentului. 
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Func�ionarii contabili trebuie să includă în Contul de Credit pentru departamentul/biroul lor 
o declara�ie privind sistemele organiza�iei lor de control financiar intern. 
 
Func�ionarii contabili �i PAC 
Legea din 1993: sarcini ale func�ionarilor contabili fa�ă de PAC. 
 
În baza sec�iunii 19 din Legea din 1993, func�ionarii contabili trebuie, atunci când li se cere 
acest lucru, să ofere dovezi PAC despre: 

• regularitatea �i proprietatea tranzac�iilor înregistrate în orice cont supus auditului 
C&AG pe care func�ionarul contabil sau departamentul sau biroul respectiv trebuie 
să-l pregătească în baza vreunui statut;  

• economia �i eficien�a departamentului sau biroului în utilizarea resurselor sale; 
�  sistemele, procedurile �i practicile utilizate de departament sau birou pentru a evalua 

eficien�a opera�iunilor sale; �i  
• orice chestiune care afectează departamentul sau biroul la care se face referire într-un 

raport special al C&AG în baza Sec�iunii 11(2) din Lege (în mod esen�ial, un raport 
special în legătură cu inspec�ia, analiza sau auditul C&AG) sau într-un alt raport al 
C&AG. 

 
Termenii ‘regularitate’ �i ‘proprietate’ 
 
‘Regularitate’ �i ‘proprietate’ sunt standarde în raport cu care sunt judecate cheltuielile �i 
veniturile pentru a stabili dacă sunt în conformitate cu inten�iile Oireachtas. Conceptul de 
regularitate reflectă preocuparea că banii publici ar trebui să fie folosi�i doar în acele scopuri 
aprobate de către Dáil. Verificările pentru regularitate sunt prevăzute în Sec�iunea 3 din 
Legea din 1993: C&AG trebuie să fie mul�umit că sumele cheltuite au fost folosite de 
departament sau birou în scopurile pentru care creditele acordate de Oireachtas erau destinate 
�i dacă tranzac�iile înregistrate în cont sunt conforme cu autoritatea în baza căreia se 
presupune că au fost efectuate. 
 
În ceea ce prive�te proprietatea, o Notă a Consiliului de Practică pentru Audit cu privire la 
Auditul Declara�iilor Financiare ale Administra�iei Centrale, pregătită cu ajutorul Biroului 
C&AG define�te proprietatea ca ‘referindu-se la modul în care afacerile publice sunt 
coordonate, inclusiv orice conven�ii agreate cu Dáil (�i în special PAC), �i orice ghid emis 
cu privire la guvernare �i etică. În timp ce regularitatea se referă la conformitatea cu 
autorită�ile adecvate, proprietatea merge mai departe decât atât �i se referă mai mult la 
standarde de conduită, comportament �i guvernan�ă corporativă. Se referă la corectitudine 
�i integritate �i ar include aspecte precum evitarea profitului personal din afacerile publice, 
echitatea în desemnarea personalului, competi�ia deschisă în acordarea contractelor �i 
evitarea corespunzătoare a irosirilor �i extravagan�ei’. 
 
‘Calitate/Pre�’ 
 
În plus fa�ă de regularitate �i proprietate, func�ionarul contabil trebuie să răspundă fa�ă de 
PAC pentru raportul calitate-pre� în termenii specifica�i în Legea din 1993. Raportul 
calitate-pre� (CP) se referă la economie - adică asigurarea unor resurse adecvate pentru o 
anumită sarcină la cel mai redus cost, �inând cont de calitatea �i eficien�a rela�ionate cu 
costul resurselor fa�ă de rezultatele ob�inute. CP include �i sistemele, procedurile �i 
practicile folosite de departamente �i birouri pentru a evalua eficien�a opera�iunilor lor. 
chestiunile legate de CP pot fi ridicate de către comitet atunci când analizează raportul C&AG 
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cu privire la Conturile de Credit sau se pot na�te din considerente ale comitetului despre un 
raport de CP al C&AG despre departamentul sau biroul respectiv. 
 
 
Procesul de verificare publică 
 
Dáil votează anual estimatele (bugetul) departamentelor �i birourilor guvernamentale. Face 
acest lucru după ce estimările au fost verificate de către un grup de comitete comune ‘de 
sector’(ale Dáil). Aceste comitete verifică în numele guvernului estimarea pentru 
departamentele relevante �i este necesară prezen�a mini�trilor. 
 
C & AG auditează Contul Anual de Credite cu estimarea curentă �i randamentul din anul 
anterior drept elemente de compara�ie. 
 
Comitetul pentru Conturile Publice sau PAC este ramura de revizuire desemnată a Dáil în 
cadrul procesului de verificare. Cadrul curent de răspundere al sectorului public se 
concentrează pe supravegherea de către PAC a utilizării de către func�ionarii contabili a 
banilor vota�i sus�inut de raportul anual al C&AG cu privire la votul fiecărui departament. 
 
În urma prezentării raportului C&AG, PAC, împreună cu func�ionarii contabili relevan�i, 
analizează Contul de Credite. Transcrieri ale sesiunilor de analiză disponibile pe situl PAC 
ilustrează profunzimea analizei care are loc �i urmărirea de către comitete a clarită�ii cu 
privire la eficien�ă, eficacitate �i economie. Accesibilitatea media la �i acoperirea sesiunilor 
de analiză ale PAC a crescut puternic profilul rolului de verificare pe care îl joacă în cadrul 
procesului de răspundere. 
 
Ciclul de răspundere 
 
Lua�i cu to�ii la un loc, ace�tia sunt participan�ii la procesul de răspundere. „Ciclul de 
răspundere” ce rezultă din acel proces acoperă Contul de Credit, Rapoartele Controlorului �i 
Auditorului General, Analiza PAC �i Minuta Ministrului de Finan�e. Ciclul de răspundere 
începe cu pregătirea Contului de Credit, care trebuie acordat în baza legii C&AG până la data 
e 31 martie. C&AG auditează �i raportează cu privire la cont �i, din nou în baza legii, î�i 
înaintează raportul către Dáil până la 30 septembrie. PAC efectuează propria examinare a 
fiecărui cont prin referire la conturile auditate �i la raportul C&AG. Raportul comitetului cu 
privire la analiza sa este disponibil în general în primul sau al doilea trimestru al anului 
următor. Raportul, odată primit de către Dáil este trimis Departamentului de Finan�e spre a 
primi un răspuns formal din partea Ministrului de Finan�e. 
 
3.2. Auditul intern 
 
3.2.1. Aria de acoperire a auditului intern 
     
Func�ia de audit intern este un suport foarte important pentru func�ionarii contabili �i 
activitatea de audit intern acoperă întreaga re�ea de sisteme a unui departament sau birou 
guvernamental. Obiectivele sale principale sunt să analizeze �i să evalueze: 

• sistemele �i procedurile (financiare �i manageriale) care au scopul de a controla 
opera�iunile departamentului; 

• adecvarea, fiabilitatea �i integritatea informa�iilor oferite pentru luarea de decizii �i 
răspundere; 
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• gradul de conformitate cu legisla�ia, cu cerin�ele stabilite la nivel central (de ex. de 
către  

• Departamentul de Finan�e) �i cu planurile, procedurile �i politicile de management; 
• procedurile pentru achizi�ia �i dispunerea de active �i salvgardarea activelor �i 

dobânzilor din pierderi, inclusiv acelea ce decurg din fraudă, malpraxis �i nereguli; 
�i 

• aranjamentele pentru utilizarea economică �i eficientă a resurselor. 
 
Func�ia de audit intern poate trebui din când în când să efectueze investiga�ii speciale �i să 
asigure un rol consultativ pentru conducere. 
 
În final, în anumite cazuri - de exemplu, în cadrul Departamentului de Finan�e �i al 
Departamentului de Agricultură �i Alimenta�ie - auditul intern are �i responsabilită�i 
specifice pentru fondurile UE. 
 
3.2.2. Auditul intern ca ajutor pentru răspundere 
 
Controlul solid al banilor publici depinde de un sistem robust de control intern. Prin oferirea 
unei opinii independente cu privire la sisteme, proceduri �i controale, auditul intern este un 
element important în oferirea asigurării pentru func�ionarul public referitor la sistemul de 
control intern. Acesta ajută la rândul său func�ionarii publici să-�i descarce 
responsabilită�ile pentru integritatea conturilor pe care trebuie să le prezinte către C&AG 
spre a fi auditate �i raportate către Dáil �i în descărcarea responsabilită�ilor lor către PAC. 
 
În recunoa�terea importan�ei sale, func�ionarii contabili au responsabilită�i specifice 
pentru func�ia de audit. Se a�teaptă de la ei, în conformitate cu Manualul de Proceduri 
Financiare Publice (Manualul de Proceduri Financiare Publice este un ghid practic care 
ajută func�ionarii să ob�ină o în�elegere mai bună a cadrului de management al serviciilor 
publice financiare) �i Standardele Interne de Audit (emise de Departamentul de Finan�e) 
pentru: 
 

• a aproba carta scrisă sau declara�ia de misiune a auditului intern; 
• a asigura independen�a unită�i prin, inter alia, asigurarea faptului că �eful unită�ii 

de audit intern lucrează sub coordonarea generală a func�ionarului contabil, la care 
are acces direct; �i 

• a conveni cu comitetul de audit, acolo unde există, asupra planului de lucru stabilit 
pentru unitate. Planificarea trebuie să fie documentată �i trebuie să includă: 

• acordul cu func�ionarul contabil cu privire la sfera �i obiectivele de audit; 
• stabilirea de priorită�i cu privire la domenii ce trebuie auditate; 
• stabilirea cerin�elor în ceea ce prive�te oamenii, timpul �i alte resurse; 
• revizuirea func�iei de audit intern pentru a asigura că primesc calitatea dorită a 

asigurării; 
• asigurarea faptului că sunt luate măsuri adecvate de urmărire a rapoartelor de audit 

intern; 
• asigurarea faptului că există un program de instruire �i dezvoltare a personalului 

pentru personalul implicat în auditul intern; �i 
• stabilirea de comitete de audit dotate cu resursele adecvate. 

 
Rolul tradi�ional al auditului intern 
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În mod tradi�ional, punctul focal al auditului intern a fost de a oferi un serviciu 
func�ionarului public �i managementului în general în legătură cu fiabilitatea �i 
integritatea sistemelor care stau la baza tranzac�iilor financiare �i declara�iile financiare 
ale organiza�iei. Unită�ile de audit intern adoptă o abordare de sistem pentru activitatea lor, 
dar se poate folosi �i testarea tranzac�iilor. 
 
Rolul privind C/P al auditului intern odată cu Legea din 1993 
 
A�a cum am afirmat deja, în baza ariei extinse introduse prin Legea din 1993, func�ionarul 
contabil are o responsabilitate statutară de a oferi dovezi PAC cu privire la economia �i 
eficien�a utilizării resurselor �i a sistemelor, procedurilor �i practicilor utilizate pentru a 
evalua eficien�a. Auditul intern are rolul de a oferi func�ionarului public asigurarea că 
există sisteme �i proceduri în vigoare pentru ca el să-�i descarce responsabilită�ile privind 
C/P. Este importantă eviden�ierea acestei func�ii suplimentare, pentru ca func�ionarii 
contabili să poată ajunge la concluzii sustenabile cu privire la eficien�a �i eficacitatea 
opera�iunilor departamentului lor - de�i nu este, bineîn�eles, sarcina auditului intern de a 
efectua evaluări de program sau alte analize corespunzătoare managementului de resort. 
 
Auditul intern �i managementul riscului 
 
Auditul intern are un rol important în oferirea de asigurare sau cu privire la sistemele de 
control intern în sensul mai larg în care este el în�eles acum. În acel context, este bine 
pozi�ionat pentru a evalua în mod independent adecvarea sau nu a sistemelor implementate 
pentru evaluarea �i gestionarea riscului. În timp ce auditul intern poate contribui la evaluarea 
�i stabilirea dacă sistemele �i procedurile există �i sunt adecvate pentru sarcina respectivă, 
evaluarea �i managementul riscului sunt bineîn�eles responsabilitatea conducerii. 
Managementul riscului însu�i este abordat mai târziu - vezi mai jos. 

   
 Auditul intern �i sistemele informatice 
 
Odată cu complexitatea în cre�tere a tehnologiei folosite pentru a livra serviciile 
guvernamentale, este important ca departamentele �i birourile să aibă capacitatea de audit 
intern de a efectua o analiză critică a sistemelor informatice pentru a livra servicii 
guvernamentale. 
 
Un raport de audit intern (denumit în continuare Raport Mullarkey) recomandă ca 
departamentele/birourile să aibă fie: 

• unitate de audit perfect func�ională, dotată cu resurse adecvate (capabilă să acopere o 
arie largă de audit a organiza�iei) al cărei personal este instruit în mod adecvat, 
preferabil la un standard profesional corespunzător, sau 

• acolo unde dimensiunea sau riscul pentru departament/birou nu asigură o unitate 
separată, să aibă acces la o astfel de unitate prin intermediul unui aranjament de 
societate mixtă sau client cu un alt departament sau un alt tip de aranjament adecvat. 

 
În plus, raportul recomandă ca func�ionarii contabili să asigure faptul că unitatea de audit 
intern, inclusiv �eful de audit intern (care nu trebuie să aibă alte responsabilită�i) are un 
statut �i acces suficient în cadrul organiza�iei pentru a promova independen�a unită�ii �i a 
asigura urmărirea recomandărilor sale. 
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Comitetele de audit 
 
Comitetele de audit sunt �i ele un suport important pentru func�ionarii contabili în 
îndeplinirea sarcinilor lor. Comitetele de audit pot, a�a cum eviden�iază Raportul 
Mullarkey, să îndeplinească următoarele func�ii utile: 

• pot ac�iona ca o altă sursă de consiliere independentă pentru func�ionarii contabili; 
pot revizui planurile �i rapoartele unită�ii de audit intern �i pot asigura calitatea serviciilor 
furnizate de unitate; 

• pot evalua dacă s-au luat măsuri adecvate pentru a aborda probleme cheie identificate 
de unitatea de audit intern �i de auditul extern; 

• pot examina �i monitoriza implementarea strategiei de management al riscului a 
departamentului; �i 

• cu condi�ia să aibă reprezentan�i externi ai departamentului, pot facilita 
îmbunătă�iri în auditul �i controlul intern prin schimbul de informa�ii între (i) 
departamente/birouri �i (ii) sectorul privat �i cel public. 

 
Raportul Mullarkey recomandă ca fiecare departament �i birou să aibă, până la sfâr�itul 
anului 2003, un comitet de audit constituit în mod formal (sau, în cazul birourilor mici care nu 
pot justifica un comitet separat, acestea ar trebui să aibă acces la unul, de ex. un comitet care 
acoperă o serie de birouri mai mici). 
 
Fiecare comitet de audit trebuie: 

• să opereze în baza unei carte scrise; 
• să aibă o reprezentare externă semnificativă (cel pu�in doi membri), inclusiv, în 

cursul normal, reprezentan�i din sectorul privat cu expertiză adecvată. Pre�edintele 
comitetului trebuie să provină din afara departamentului sau biroului; 

• să pregătească un raport anual pentru ofi�erul contabil care-i revizuie�te 
opera�iunile; 

• să invite Controlorul �i Auditorul General sau persoana desemnată de acesta pentru a 
se întâlni cu comitetul cel pu�in o dată pe an  

 
Managementul riscului 
 
A�a cum eviden�iază Raportul Mullarkey, evaluarea �i managementul sistematic al riscului 
devin o parte din ce în ce mai importantă a controlului intern, întrucât identificarea �i 
managementul riscului sunt văzute ca necesare pentru a maximiza probabilitatea de a atinge 
rezultatele dorite.  Ca parte din acest proces, managementul formalizat al riscului devine un 
element din ce în ce mai important al cadrului de control intern în administra�ia centrală la 
nivel interna�ional. Riscurile ce trebuie abordate ca parte dintr-un program de evaluare �i 
management al riscului sunt multe �i includ riscuri strategice, opera�ionale, financiare �i de 
reputa�ie. O strategie privind riscul nu înseamnă că riscurile sensibile nu trebuie luate în 
calcul, ci că trebuie să fie evaluate �i gestionate în mod adecvat.  
 
Importan�a managementului riscului 
 
Este clar că evaluarea �i managementul riscului sunt elemente cheie într-un sistem robust de 
control intern. Datorită relevan�ei unui sistem solid de control intern pentru toate activită�ile 
departamentului, măsurile luate pentru a evalua �i gestiona riscurile trebuie să lucreze pentru 
a sus�ine func�ionarul contabil în îndeplinirea responsabilită�ilor sale. 
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Evaluarea �i managementul riscului, în sensul mai larg la care se face referire mai sus, este 
efectuat �i la nivel informal în cadrul departamentelor, dar în general nu există strategii 
formale de management al riscului în vigoare. Raportul Mullarkey a făcut recomandări �i a 
considerat faptul că strategiile formale ar trebui integrate în mod formal în procesele de 
management ale departamentelor �i birourilor. A recomandat adoptarea următoarei abordări 
în introducerea unui sistem formalizat de management al riscului. 

• Orientare centrală cu privire la dezvoltarea unei strategii de risc adecvate pentru 
departamentele guvernamentale, care să fie pregătită de Departamentul de Finan�e. 
Aceasta ar trebui să se adreseze principalelor elemente ale procesului de identificare 
�i management al riscului. 

• În cadrul departamentelor, sistemul de management al riscului trebuie să se 
concentreze pe riscurile principale pentru organiza�ie, precum �i pe riscurile 
principale ce decurg din rela�ia sa cu celelalte organiza�ii.  Procesul de evaluare �i 
management al riscului trebuie să fie integrat în sistemele de management existente �i 
trebuie păstrat cât mai simplu �i clar. 

• În introducerea unui program de management al riscului, trebuie folosite la maxim 
sistemele, procedurile �i procesele existente. De exemplu, comitetele de audit ar putea 
oferi sfaturi cu privire la strategiile departamentale de management al riscului. 
Evaluarea riscului ar trebui formalizată într-un proces pentru pregătirea declara�iei de 
strategie, a planurilor de afaceri, PMDS �i rapoartelor anuale. 

• Managementul riscului ar trebui să se bazeze pe agenda �edin�elor divizionale �i a 
�edin�elor Comitetului Consultativ al Managementului. 

 
Raportul Mullarkey recomandă ca departamentele �i birourile să introducă strategii formale 
de risc în procesul lor de management până la sfâr�itul anului 2004. 
 
Întregul sistem de controale, financiare sau de alt tip, este stabilit de către conducere pentru a 
efectua activitatea unei întreprinderi într-o manieră ordonată �i eficientă, a asigura 
respectarea politicilor de management, a salvgarda activele �i a garanta, pe cât posibil, 
caracterul complet �i acurate�ea eviden�elor. Este responsabilitatea conducerii să decidă 
sfera sistemului de control intern care este adecvată pentru întreprindere’(1). 
 
Controlul financiar intern 
 
Cerin�ele de răspundere parlamentară au însemnat că a existat în mod tradi�ional un accent 
pe controlul intern în Irlanda, în special pe controlul financiar intern, în cadrul 
departamentelor �i birourilor guvernamentale. Controlul financiar intern include: 

• un sistem de delegare �i răspundere; 
• autoritate adecvată pentru efectuarea plă�ilor (de ex. aprobarea de către 

Departamentul de Finan�e); 
• segregarea sarcinilor, în special unde este implicată procesarea tranzac�iilor; 
• selectarea atentă a func�ionarilor cu responsabilitate pentru bani, inclusiv asigurarea 

faptului că ace�tia de�in abilită�ile corespunzătoare responsabilită�ilor lor �i că 
sunt monitoriza�i în mod adecvat; 

• controale documentare �i fizice pentru salvgardarea activelor; 
• aranjamente de informare �i raportare către conducere; 

                                                            
1 Comitetul pentru Practici de Auditare citat în  ‘Auditul intern în autoritățile locale‘ Departamentul de 
Mediu și Administrație Locală, p. 5. 
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• politici �i proceduri financiare documentate, inclusiv asigurarea faptului că acestea 
sunt disponibile în cadrul departamentului; 

• sisteme pentru asigurarea controlului bugetar; �i 
• sisteme de revizuire �i evaluare a controalelor (de ex. auditul intern). 

 
3.4. Controlul intern �i auditul extern 
 
C &AG, în efectuarea auditului conturilor departamentelor guvernamentale, acordă aten�ie în 
mod special sistemului de control intern în vigoare în cadrul organiza�iei �i eviden�iază în 
rapoartele sale situa�ii de consecin�e financiare datorate slăbiciunilor sistemului de control 
intern. Func�ionarii contabili ar trebui a�adar să fie mul�umi�i că există sisteme adecvate 
de control financiar intern în departamentele �i birourile lor. 
 
3.5. Coordonarea controlului public intern 
 
Aspectele legate de politică referitoare la auditul intern în cadrul sectorul administra�iei 
centrale sunt responsabilitatea sec�iei contabile a guvernului din cadrul Departamentului de 
Finan�e. Practica de audit intern din sectorul administra�iei centrale este orientată de 
Departamentul de Finan�e prin publica�ia Standarde de audit intern. Un grup inter-
departamental de �efi de audit intern se întrune�te periodic pentru a discuta chestiuni 
relevante pentru practica auditului intern în zona administra�iei centrale. 
 
 
4. Inspec�ia financiară 
 
Nu există un organism de inspec�ie financiară. 
 
 
5. Reforme în curs �i/sau viitoare 
 
Programul de guvernare publicat în urma alegerii Coali�iei de Muncă Fine Gael reflectă un 
lan� semnificativ de reforme. Sub titulatura ‘O analiză financiară mai eficientă’: 

• organismele din sectorul public trebuie să publice bilan�uri �i să treacă la 
contabilitatea de angajamente; 

• vor fi identifica�i indicatori de performan�ă pentru a monitoriza progresul 
priorită�ilor de nivel înalt; �i 

• rapoartele anuale ale departamentelor vor include declara�ii de rezultat �i conturi 
financiare auditate pregătite în baza unor principii contabile general acceptate. 

 
Aceste modificări semnifică o mi�care către raportarea adevăratului cost de livrare a 
serviciilor. Aceasta va fi o schimbare semnificativă în ceea ce prive�te povestea pe care o vor 
spune conturile anuale. Implementarea acestor modificări va crea �i o provocare 
semnificativă pentru organiza�iile relevante din sectorul public. 
 
Conturile pentru cele 41 de departamente �i birouri ale administra�iei centrale raportează cu 
privire la banii cheltui�i fa�ă de estimările acordate. Baza de numerar este modificată pentru 
a reflecta �tatul de plată brut. Schimbările de format de la jumătatea anilor 1990 au văzut 
introducerea informa�iilor privind angajamentele rezumate ca parte din notele la Conturile de 
Credit. O consolidare din 2010 a inclus adăugarea randamentului din anul anterior pentru 
compara�ie. În ciuda acestor consolidări, conturile reflectă în mod efectiv cerin�ele de 
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informare din Legea din 1866 privind Fiscul �i Departamentul de Audit �i acest lucru este 
necesar a fi auditat de către C&AG �i analizat de către PAC. Într-adevăr, în timp ce C&AG 
analizează �i revizuie�te Contul de Credit �i toate notele înso�itoare, responsabilitatea sa 
statutară se extinde doar asupra declara�iei de randament. 
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ITALIA          

………………………………………………………………………..          
Controlul public intern (1) 
 
1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
CPI a început în administraţia publică italiană în primii ani de existenţă a noului stat italian, 
odată cu Legea 5026 din 1869 privind conturile publice. În următoarele decenii a fost 
dezvoltat progresiv un cadru legal, care a fost stabilit prin Decretul Regal 2440 din 1923, care 
însărcina trezoreria nu numai cu controlul legitimităţii şi al conturilor, dar şi cu corectitudinea 
cheltuielilor; acest tip de control vizează esenţa şi utilitatea cheltuielilor. Astfel, accentul se 
mută de pe evaluările aproape formale pe evaluările care examinează, de asemenea, 
managementul adecvat al resurselor. Conform multor specialişti, această prevedere a rămas 
totuşi neaplicată până în anii 1990; controlul intern al cheltuielilor publice s-a limitat în 
practică la verificarea legitimităţii formale a măsurilor. 
 
După un interludiu de aproape un secol, controlul intern a fost din nou abordat într-o serie de 
reforme importante din anii 1970. Decretul Prezidenţial 748/1972 a acordat puteri de 
negociere independente managerilor seniori din administraţia publică şi, ca o contragreutate, a 
dat managerilor o responsabilitate specifică pentru rezultatele obţinute şi organizarea 
departamentelor lor. Acesta a fost, poate, primul efort real de implicare directă a managerilor 
seniori în managementul politicilor publice. Totuşi, cea mai impresionantă inovaţie din 
această perioadă a fost Legea 468/1978, care a reformat bugetul naţional. Această lege a făcut 
schimbări generale importante în procesul de bugetare, precum bugetarea multianuală şi legea 
finanţelor. Bugetul multianual menit să funcţioneze alături de bugetul anual a fost proiectat 
pentru a fi un suport util pentru diverse încercări de planificare a economiei naţionale, ceva ce 
nu mai fusese implementat anterior. Legea finanţelor era menită să furnizeze un instrument 
pentru adaptarea periodică a legislaţiei financiare la nevoile politicii bugetare. 
 
În cele din urmă, în anii 1990, o serie de legi au introdus un număr de schimbări importante. 

 Legea 241/1990, cunoscută ca „Legea privind transparenţa”, obliga organismele 
administrative să identifice unităţile de organizare internă şi persoanele responsabile pentru 
rezultatele care urmau a fi obţinute. 

 Legea 142/1990 a introdus, pentru prima dată, principiul fundamental al separării 
puterilor şi responsabilităţilor (politica administrativă şi politică şi rezultatele managementului 
administrativ). Aceasta este un pilon fundamental al reformei administraţiei publice italiene. 

 Decretul Legislativ 29/1993 obligă administraţia publică să înfiinţeze birouri de 
control intern pentru evaluarea, coordonarea şi corectarea activităţii birourilor conform 
obiectivelor şi responsabilităţilor atribuite acestora. 

 Legea 20/1994, cunoscută sub denumirea de Legea de reformare a curţii de conturi 
naţionale, a consolidat monitorizarea internă şi externă a rezultatelor acţiunii administrative, a 
conformităţii acţiunii cu programele politice, a costului şi performanţei serviciilor şi a 
satisfacţiei utilizatorilor. 

 Decretul Legislativ 286/1999 „însumează” această primă fază a reformei, revizuind 
şi clarificând întregul sistem de controale interne prin identificarea diferitelor tipuri de control 

                                                            
(1)  Contribuție adusă de Ministerul Economiei şi Finanțelor la data de 23 martie 2011. 
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şi a celor responsabili pentru acestea. Acest decret examinează în special patru tipuri de 
control intern: 

1. monitorizarea regularităţii administrative şi contabile, care trebuie să garanteze 
legitimitatea, regularitatea şi corectitudinea acţiunii administrative şi care este realizată de 
departamentele contabile şi de serviciile de inspecţie; 

2.controlul managementului, care trebuie să verifice eficacitatea, eficienţa şi valoarea 
bună a acţiunii administrative în vederea optimizării raportului cost-beneficiu şi care este 
realizat de departamentele care colaborează direct cu şeful departamentului; 

3.evaluarea managementului, care trebuie să evalueze activitatea managerilor în 
vederea reînnoirii numirilor manageriale; 

4. controlul strategic, care trebuie să evalueze alegerile făcute în momentul implementării 
planurilor, programelor şi altor instrumente pentru stabilirea direcţiei politice în ceea ce 
priveşte concordanţa între rezultatele obţinute şi obiectivele fixate şi care este realizat de 
structurile care răspund direct în fa�a organismelor de conducere administrative şi politice. 

 
Departamentul de Stat pentru Contabilitate Generală şi sistemul contabil 
 
Departamentul de Stat pentru Contabilitate Generală (Dipartamento della Ragioneria 
Generale dello Stato) este unul dintre cele patru departamente ale Ministerului italian al 
Economiei şi Finanţelor. Este un organism central care sprijină şi verifică implementarea 
politicilor, proceselor şi bugetului pentru Parlament şi Guvern, iar principalul său obiectiv 
instituţional este să asigure programarea corectă şi managementul strict al resurselor publice. 
 
Una dintre principalele îndatoriri ale Departamentului de Stat pentru Contabilitate Generală 
este supravegherea şi controlul managementului financiar public. Funcţiile de control şi 
supraveghere sunt realizate printr-un sistem integrat de controale ale finanţelor publice care 
operează pe teritoriul întregii ţări. Acest sistem cuprinde: verificările contabile realizate de 
Birourile Centrale de Conturi (Uffici Centrali del Bilancio) şi de Unităţile Teritoriale de 
Conturi (Ragionerie territoriali dello Stato) (RTS); inspecţia realizată de Serviciile de 
Inspecţie Financiară Publică (S.I.Fi.P.); supravegherea şi controlul organismelor publice 
neteritoriale prin reprezentanţi ai trezoreriei numiţi în comisiile de audit ale entităţilor publice. 
 
„Sistemul contabil” al Departamentului de Stat pentru Contabilitate Generală este format, prin 
urmare, din Birourile Centrale de Conturi şi Unităţile Teritoriale de Conturi. Birourile 
Centrale de Conturi sunt localizate în ministere şi reprezintă legătura esenţială între 
Departamentul de Stat pentru Contabilitate Generală şi administraţiile centrale. Acestea oferă 
sprijin şi supraveghere pentru a asigura managementul financiar corect şi aplicarea liniilor 
bugetare. Principalele funcţii sunt păstrarea evidenţelor managementului administraţiilor, 
verificarea regularităţii documentelor individuale de cheltuieli emise de administraţii, 
evaluarea taxelor pentru funcţiile, serviciile, programele şi proiectele instituţionale în vederea 
elaborării bugetului. 
 
În special, Birourile Centrale de Conturi primesc de la administraţii toate informaţiile legate 
de declaraţia de venit realizată pentru centrele de cost, evaluează taxele aferente şi 
supraveghează respectarea regulilor care guvernează protecţia activelor statului, confirmând 
venitul exact şi managementul corect al fondurilor bugetare. 
 
Unităţile Teritoriale de Conturi sunt localizate în fiecare dintre cele 103 capitale 
administrative ale provinciilor italiene şi constituie reţeaua care asigură legătura cu 
administraţiile teritoriale. Unităţile Teritoriale de Conturi monitorizează în principal datele 
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financiare şi procesele administrative ale administraţiilor locale de stat, oferind sprijin acestor 
organisme pentru aplicarea corectă şi adecvată a legilor şi reglementărilor.    
 
Pentru a face un rezumat, principalele sarcini ale Unităţilor Teritoriale de Conturi constau în: 
 verificarea documentelor administrative emise de diversele administraţii din Italia; 
 contabilitate şi păstrarea evidenţelor, înregistrarea angajamentelor de plată şi colectarea 

datelor pentru declaraţia de venit; 
 estimarea costurilor serviciilor şi funcţiilor; 
 controlul şi monitorizarea finanţelor publice; 
 monitorizarea activităţii comisiilor de auditori statutari din instituţiile de învăţământ; 
 monitorizarea şi analizarea datelor privind personalul. 

 
2. Mediul controlului public intern 

 

Proiectul de buget anual provizoriu al statului italian face obiectul unei singure legi şi constă 
într-o previziune a veniturilor, o previziune a cheltuielilor pentru ministerele cu bugetele 
aferente ale agenţiilor şi administraţiilor autonome şi cadrul general rezumat. Bugetul italian 
provizoriu este elaborat conform contabilităţii de angajamente şi celei pe bază de numerar. 
Prin urmare, bugetul indică: 
 previziunea de venituri şi cheltuieli pentru perioada luată în considerare, indiferent dacă 

dreptul de a colecta sau utiliza fondurile a rezultat în perioada luată în considerare sau în 
perioada anterioară (contabilitate bazată pe numerar); şi 
 într-o coloană alăturată, venitul şi cheltuielile care sunt autorizate pentru a fi colectate şi 

alocate cheltuielilor în perioada luată în considerare, indiferent dacă venitul şi cheltuielile 
respective sunt colectate sau plătite pe parcursul perioadei în cauză (contabilitate de 
angajamente). 

 

2.1. Procesul de reformă a bugetului de stat şi legislaţia actuală 

Legea 196 din 31 decembrie 2009, „Legea care guvernează conturile şi finanţele publice”, 
care înlocuieşte legea anterioară privind conturile publice (Legea 468 din 1978),  revizuieşte 
toate regulile şi legile care guvernează instrumentele de management al conturilor publice şi al 
bugetului italian. 

Legea 196 confirmă şi consolidează structurarea bugetului în „misiuni” şi „programe” care se 
aplică deja din 2008. Această abordare a bugetului mută accentul de pe raportarea datelor 
contabile în ceea ce priveşte responsabilitatea (centrele de responsabilitate administrativă) pe 
scopurile politicilor subiacente. Clasificarea respectă nevoia de a sublinia aspectele 
funcţionale ale cheltuielilor pentru a informa mai bine Guvernul, Parlamentul şi cetăţenii cu 
privire la resursele totale disponibile pentru obiectivele instituţionale specifice. „Misiunile” se 
referă la principalele funcţii şi obiectivele strategice ale cheltuielilor; „programele” constituie 
agregate destinate atingerii obiectivelor stabilite de misiuni şi reprezintă noile unităţi 
parlamentare de votare. 

Legea bugetului este depusă la Parlament până la data de 15 octombrie a fiecărui an. În cadrul 
ciclului de programare economico-financiară, legea bugetului este instrumentul utilizat pentru 
alocarea resurselor. Legea practic facilitează înaintarea propunerilor pentru modificarea 
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cheltuielilor prevăzute de legile existente (factorii legislativi), iar finanţarea operaţiunilor 
organismelor publice poate fi cuantificată. Reforma implementată de Legea 196/2009 atribuie 
bugetului o funcţie de programare pe termen mediu, în baza căreia bugetul este efectiv un 
buget de trei ani. Administraţiile trebuie de fapt să furnizeze propuneri pentru fiecare din cei 
trei ani luaţi în considerare la buget şi să furnizeze nu numai previziuni ale contabilităţii de 
angajamente, ci şi ale contabilităţii bazate pe numerar. 

2.2. Principalele inovaţii ale Legii 196/2009 

Legea 196/2009 de reformare a conturilor şi finanţelor publice a rezultat din nevoia de a 
stabili legile şi regulile care guvernează finanţele publice şi managementul bugetar în 
concordanţă cu cerinţele care reies din calitatea de membru a Italiei al uniunii monetare, 
evoluţia sistemului economic şi noua relaţie instituţională dintre stat şi organismele 
descentralizate. Noua lege este destinată administraţiilor publice. 

2.3. Guvernarea unitară a finanţelor publice 

Una dintre principalele trăsături noi este mandatul de armonizare a proiectelor de bilanţuri şi 
sistemelor contabile ale administraţiilor publice şi constituirea unei singure baze de date 
pentru colectarea datelor acestora contabile şi manageriale pentru a asigura disponibilitatea 
promptă a informaţiilor uşor comparabile şi pentru a facilita monitorizarea şi controlul 
conturilor publice. Noul ciclu de programare şi procedurile pentru formularea instrumentelor 
relevante asigură o mai mare implicare a tuturor nivelurilor de guvernare în definirea 
politicilor bugetare şi o mai bună coordonare între aceste politici şi obiectivele Uniunii. 
Programarea financiară şi bugetară pune accentul pe un termen mediu, cu politici, obiective şi 
resurse care sunt programate pentru trei ani. 

 

2.4. Controlul finanţelor publice şi calitatea cheltuielilor 

Pentru a face instrumentele de control al finanţelor publice mai eficiente, practica utilizată 
până acum pentru acoperirea fiecărei noi iniţiative legislative cu trei bilanţuri (bilanţul net 
care trebuie finanţat de la buget, datoria şi deficitul administraţiilor publice) s-a constituit o 
bază instituţională; aceasta face implementarea acoperirii prevăzute de Constituţie să fie 
conformă cu criteriile şi parametrii adoptaţi de Uniunea Europeană. Noua lege ajută la 
consolidarea mecanismelor şi instrumentelor pentru controlul cantitativ şi calitativ al 
cheltuielilor. Un mai mare accent pus pe măsurarea şi evaluarea rezultatelor este obţinut prin 
furnizarea, pentru administraţiile centrale de stat, a unui program de analiză şi evaluare a 
cheltuielilor care va fi, de asemenea, desfăşurat prin înfiinţarea unităţilor de analiză şi 
evaluare în acest scop. 

2.5. Transparenţa  

Conţinutul informaţional al documentelor de programare a finanţelor publice a fost 
îmbunătăţit prin previziunile de venituri şi cheltuieli care sunt împărţite în subtitluri, 
elaborarea notelor explicative privind metodele utilizate pentru previzionarea tendinţelor, 
elaborarea anexelor privind eficacitatea măsurilor legate de finanţele publice şi privind 
monitorizarea anuală a veniturilor, cheltuielilor şi cerinţei de împrumut în sectorul public. 
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2.6. Note aferente conturilor 

Notele aferente conturilor sunt documente anexate bugetului naţional care completează şi 
suplimentează conturile propriu-zise. Acestea reprezintă instrumentul prin care fiecare 
ministru ilustrează, în raport cu programele de cheltuieli, criteriile de elaborare a 
previziunilor, obiectivele care trebuie atinse şi indicatorii pentru măsurarea acestora. Acestea 
sunt parte integrantă a procesului de programare extins care începe cu definirea generală a 
obiectivelor Guvernului, le detaliază în contextul administraţiilor individuale, verifică dacă 
previziunile bugetare iniţiale sunt compatibile cu constrângerile şi obiectivele legate de 
finanţele publice şi se încheie, după aprobarea de către Parlament şi de legea bugetară, cu 
directivele anuale emise de miniştri. Notele la conturi definesc şi descriu practic obiectivele 
programelor de cheltuieli şi furnizează indicatori concişi pentru a facilita confirmarea 
îndeplinirii sau neîndeplinirii obiectivelor. 

2.7. Mandatele: finalizarea revizuirii structurii bugetului naţional şi trecerea la 
raportarea bazată pe numerar 

Organizarea şi structura bugetului italian se va schimba prin implementarea a două mandate: 
primul mandat este legat de finalizarea reformei structurii bugetului; cel de-al doilea este legat 
de trecerea de la angajamente şi raportarea bazată pe numerar exclusiv la raportarea bazată pe 
numerar. 

Mandatul de a finaliza reforma bugetului naţional, care trebuie să aibă loc în termen de doi ani 
de la intrarea în vigoare a legii, are legătură în special cu revizuirea numărului şi structurii 
misiunilor şi programelor, astfel încât să asigure o mai bună corelare între unităţile de votare 
şi funcţiile îndeplinite de administraţii. 

 

Obiectivul este asigurarea unei legături clare între program şi ministerul relevant şi 
încredinţarea fiecărui program unui singur centru de responsabilitate administrativă. 
Programele trebuie să fie identificate într-o aşa manieră încât să asigure omogenitatea acestora 
cu referire la rezultatele care urmează a fi obţinute în ceea ce priveşte produsele şi serviciile 
finale. 

Revizuirea unităţilor elementare de venituri şi cheltuieli: cu referire la venit, revizuirea trebuie 
să asigure că numele permite identificarea corectă şi mai clară a sursei venitului. Vor fi 
introduse „acţiuni” pentru cheltuieli ca unităţi elementare pentru management şi raportare în 
schimbul capitolelor curente, iar acţiunile vor fi însoţite de un plan de conturi integrat. 

Ministerul Economiei şi Finanţelor şi celelalte ministere trebuie să fie de acord asupra 
graficului de trei ani al resurselor şi obiectivelor (cu definirea indicatorilor simpli şi 
măsurabili), definirii criteriilor şi metodelor pentru fixarea plafoanelor de cheltuieli şi 
adoptării acordurilor pe trei ani, precum şi a resurselor, obiectivelor şi termenelor limită 
pentru atingerea acestora.   

Ca parte a combaterii fraudei, Biroul de Contabilitate Generală gestionează fondurile 
comunitare. Inspectoratul General pentru Raporturi Financiare cu Uniunea Europeană 
(Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea), unul dintre cele 10 
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departamente generale ale Biroului de Contabilitate Generală, contribuie la elaborarea, 
implementarea şi certificarea bugetului Uniunii Europene şi desfăşoară monitorizarea generală 
a fluxurilor financiare corespunzătoare şi a controalelor delegate de Uniunea Europeană. 

3. Conceptul de control public intern 

3.1. Răspunderea managerială 

Responsabilitatea managerială este guvernată în Italia de Decretul Legislativ 165 din 2001, 
deşi originile aranjamentelor curente pot fi găsite în Decretul Legislativ 29 din 1993. Unul 
dintre principiile care stau la baza reformei din 1993 este separarea clară dintre politică şi 
administraţie (în prezent stipulată în articolul 4 din Decretul Legislativ 165/2001). 

Conform acestui principiu, organismele guvernamentale furnizează liniile directoare politice 
şi administrative pentru definirea obiectivelor şi programelor care urmează a fi implementate 
şi controlează conformitatea rezultatelor activităţii şi managementului administrativ cu liniile 
directoare emise. Acest principiu atribuie managerilor sarcina de a adopta acţiunile şi măsurile 
administrative (inclusiv pe cele care implică administraţia în cadrul angajamentelor externe) şi 
de a implementa managementul financiar, tehnic şi administrativ. În acest scop, managerilor li 
se acordă puteri independente de a efectua cheltuieli, organizare a resurselor umane, 
instrumentale şi de control: în definitiv, aceştia sunt exclusiv responsabili pentru administrare, 
management şi rezultatele corespunzătoare. 

Cu alte cuvinte, în timp ce organismele politice de management au sarcina de a defini 
obiectivele care trebuie urmate, organizarea de bază a birourilor şi nivelurile generale de 
personal, managerii au sarcina concretă de administrare a birourilor. 

Acest cadru a fost definit în continuare prin măsurile legislative subsecvente (mai întâi de 
Legea 145 din 2002) care au dat managerilor publici responsabilitate dublă: responsabilitate 
disciplinară şi managerială. 

 

Responsabilitatea disciplinară este cea comună tuturor angajaţilor din sectorul public şi 
provine din încălcarea îndatoririlor generale prevăzute la articolul 54 din Constituţia italiană şi 
stipulate în detaliu în Codul de Conduită al Angajaţilor din Administraţiile Publice. Codul de 
conduită, care a fost elaborat de Departamentul pentru Funcţiile Publice, stabileşte o serie de 
principii de conduită etică pentru angajaţii din sectorul public (diligenţă, corectitudine, 
imparţialitate, etc.), încălcare acestora putând atrage responsabilitate civilă, administrativă, 
penală sau contabilă. 

Responsabilitatea managerială, pe de altă parte, este legată în mod specific de managerii 
publici şi se raportează în mod semnificativ la rezultatele obţinute de manageri în activitatea 
lor administrativă şi de management. În special, există două posibilităţi: neîndeplinirea 
obiectivelor (respectiv o eroare de management a unui administrator senior) şi nerespectarea 
directivelor emise de organismele responsabile pentru politică (această nerespectare trebuie să 
se datoreze comportamentului managerului). 

Se realizează o evaluare anuală, astfel cum se stipulează la articolul 5 din Decretul Legislativ 
286 din 1999, care se bazează pe elementele furnizate de organismul de evaluare şi pe 
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controlul strategic şi este realizată pe bază ierarhică: managerul individual al biroului unic este 
evaluat de şeful biroului managerial general vizat; managerul general este evaluat de şeful 
departamentului; şeful departamentului este evaluat de ministru. 

Dacă evaluarea este nefavorabilă, numirea managerială nu este reînnoită sau este anulată 
timpuriu. În cele mai grave cazuri, managerul poate fi, de asemenea, concediat în baza 
termenilor contractului de muncă naţional. 

3.2. Auditul intern 

Administraţia publică italiană nu a elaborat o bază legală pentru auditul intern în sensul strict 
al termenului. Cu toate acestea, multe dintre sarcinile care fac parte dintr-un audit intern, 
deasupra tuturor activităţilor financiare şi contabile, sunt realizate de birourile Ministerului 
Economiei şi Finanţelor (Birourile Centrale de Conturi şi Unităţile Teritoriale de Conturi), cu 
scopul sporirii eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice. Niciun fel de legi sau regulamente 
nu fac referire la audituri interne şi niciun fel de termeni aparent echivalenţi nu indică funcţia 
de audit intern în sensul strict al termenului. Acest lucru se aplică în special administraţiilor 
centrale ale statului (ministere, biroul Primului-ministru, etc.). 

Cu toate acestea, formele de audit intern se regăsesc la diverse organisme, datorându-se 
independenţei lor organizaţionale care le este oferită de cadrul de reglementare, care le 
permite să li se acorde propriile responsabilităţi şi activităţi în baza actului constitutiv sau prin 
intermediul regulilor existente care guvernează organizarea birourilor, responsabilităţilor şi 
activităţilor aferente funcţiilor lor. Aceste forme de audit intern au fost dezvoltate în cadrul 
organismelor publice, atât la primul nivel de guvernare (de exemplu, Venitul Intern, 
Proprietatea de Stat, Cartea Funciară şi Agenţiile Vamale, care au preluat responsabilităţi 
ministeriale) cât şi în cadrul organismelor publice instrumentale şi al administraţiilor regionale 
şi locale („comuni” şi provincii). 

Cu toate acestea, Decretul Legislativ 286/1999 (legea-cadru care guvernează controalele 
interne) nu oferă un cadru legal pentru funcţia de audit intern. Deşi nu a fost introdus încă 
niciun fel de audit intern în administraţia publică, reforma introdusă prin Decretul Legislativ 
150/2009 trebuie amintită ca având legătură cu măsurile pentru sporirea productivităţii şi 
eficienţei administraţiilor publice. În special, s-a introdus un sistem de evaluare atât pentru 
angajaţii de la nivelul managerial cât şi non-managerial din sectorul public, care se bazează pe 
evaluarea performanţei, şi care a fost, la rândul său, facilitat de adoptarea aşa-numitelor 
planuri de performanţă pentru trei ani. Sistemul are ca scop răsplătirea productivităţii 
angajaţilor din sectorul public.    

Această funcţie este realizată în cadrul fiecărui organism sau administraţie de către un 
organism independent de evaluare (persoană fizică sau juridică) care este coordonat de un 
comitet central cunoscut drept Comisia Independentă pentru Evaluarea, Integritatea şi 
Transparenţa Administraţiilor Publice. Deşi funcţia de evaluare a angajaţilor publici nu 
coincide cu cea de audit intern, există câteva puncte comune: în primul rând, natura 
independentă a organismului responsabil, programarea activităţii care face obiectul 
controlului şi planificarea controlului.  
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În vederea similarităţii, pentru a plasa auditurile interne pe o bază mai solidă în administraţia 
publică, Comisiei Independente pentru Evaluarea, Integritatea şi Transparenţa 
Administraţiilor Publice – organismul de la nivel central – i s-a încredinţat emiterea 
directivelor în vederea furnizării unei baze legale minime. Fără o astfel de bază, datorându-se 
puterilor discreţionare extinse în elaborarea actelor constitutive şi regulilor existente, orice 
prevedere privind formele de audit intern nu ar fi doar aleatorie, ci ar putea diferi conform 
organismelor, dimensiunii lor, activităţii lor, etc. De exemplu, funcţia este uneori făcută să 
coincidă doar cu inspecţiile interne în timp ce în alte cazuri este dezvoltată complet în 
structuri care asigură activitatea obişnuită. 

Este, prin urmare, clar faptul că gradul de independenţă al auditorului intern, acolo unde 
această funcţie există, variază conform organismului, modului de constituire şi dimensiunii 
sale. În general, această funcţie este atribuită unui manager, căruia îi este alocat un 
departament sau o structură care nu are trăsături distincte în ceea ce priveşte poziţia sa sau 
raporturile cu conducerea sau consiliul de administraţie al organismului, în comparaţie cu 
toate celelalte departamente sau structuri. Dacă, pe de altă parte, funcţia de audit intern ar fi 
dezvoltată ca parte a unei structuri de evaluare independente, s-ar asigura, în mod evident, o 
mai mare independenţă din partea organismului.  

Remarcile de mai sus reflectă dificultatea obiectivă de a descrie în termeni generali libertatea 
auditului intern de a raporta şi a emite recomandări şi relaţia dintre auditul intern şi conducere. 

În ceea ce priveşte instruirea profesională, certificatul emis de Asociaţia de Audit Intern nu 
este solicitat în general pentru numirea în funcţiile de conducere. Numirile în funcţiile de 
conducere se fac în mod normal pe baza examinărilor competitive pe subiecte generale de 
administraţie care nu sunt de obicei strâns legate de funcţiile care vor trebui îndeplinite. Este, 
totuşi, posibil să se realizeze numiri în funcţii de conducere pe termen fix care sunt 
proporţionale cu numărul total al managerilor şi se bazează pe experienţa şi calificările 
profesionale ale celui numit: dacă se fac numiri în funcţii de conducere pe termen fix, 
calificările profesionale de acest tip, inclusiv certificatele relevante obţinute, vor fi luate 
probabil în considerare.      

Diferite tipuri de audit: în general, verificările de regularitate contabilă pot fi, de asemenea, 
utilizate ca audituri financiare. Auditurile de conformitate sunt, totuşi, mai frecvente. Inspecţia 
financiară, pe de altă parte, corespunde verificărilor contabile administrative, cu excepţia 
faptului că inspecţia nu este în mod clar de rutină şi utilizează în mare măsură eşantionarea. În 
comparaţie cu funcţia de audit intern, verifică în amănunt respectarea legii şi a reglementărilor 
şi confirmă responsabilităţile administrative şi contabile ale administratorilor şi conducerii. 

 

3.2.1. Relaţiile dintre auditul intern şi auditul extern 

Deoarece în prezent nu există nicio bază legală pentru efectuarea auditului intern în sensul 
strict al termenului, relaţia dintre auditurile interne şi auditurile externe nu este 
instituţionalizată în sistemul italian. În prezent, se pot raporta declaraţiile sau cel puţin se pot 
alerta organismele care îndeplinesc funcţia de audit extern. Acestea pot obţine, de asemenea, 
orice documentaţie legată de organismul sau administraţia care face obiectul raportului. 
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3.2.2. Comisiile de audit sau comitele de audit 

Decretul Legislativ 150/2009, care a implementat Legea 15 din data de 4 martie 2009 privind 
îmbunătăţirea productivităţii sectorului public şi eficienţa şi transparenţa administraţiilor 
publice, a stabilit un nou cadru pentru măsurarea şi evaluarea performanţelor organizaţionale 
şi individuale ale administraţiilor publice: un organism central cunoscut ca CIVIT (Comisia 
Independentă pentru Evaluarea, Integritatea şi Transparenţa Administraţiilor Publice) şi, 
pentru fiecare administraţie individuală, OIV-urile (organismele independente de evaluare a 
performanţei). 

Sarcinile legale ale CIVIT, căreia i se cere să demonstreze independenţă în judecată şi 
evaluare şi să lucreze în condiţii de autonomie completă, cu direcţionarea, coordonarea şi 
supravegherea funcţiilor de evaluare pentru asigurarea transparenţei sistemelor adoptate şi 
vizibilităţii indicatorilor de performanţă a conducerii administraţiilor publice. Această sarcină 
– care vizează în principal îmbunătăţirea eficienţei sectorului public şi a calităţii serviciilor 
către cetăţeni, în acelaşi timp recunoscând şi răsplătind meritele persoanelor sau grupurilor 
care operează în interiorul administraţiilor – o acompaniază pe cea de asigurare a transparenţei 
totale a administraţiilor, respectiv accesibilitatea datelor legate de operarea acestora şi prin 
furnizarea online a unei selecţii atente a datelor care sunt cu adevărat utile pentru a permite 
instituţiilor şi cetăţenilor să participe activ la controlul modului în care este administrat 
„domeniul public”. De asemenea, această funcţie este relevantă în mod deosebit deoarece 
legislatorul intenţionează ca transparenţa datelor să fie instrumentul de asigurare a integrităţii 
administraţiilor publice, prevenind astfel fenomenul grav de corupţie. Componentele CIVIT 
sunt numite de cabinet. 

Fiecare administraţie are, de asemenea, un organism independent de evaluare a performanţei 
(OIV) care realizează o multitudine de sarcini, precum: 
 monitorizarea operării generale a sistemului pentru evaluarea, transparenţa şi integritatea 

controalelor interne şi elaborarea unui raport anual privind statusul său; 
 raportarea promptă a oricăror probleme către organismele guvernamentale şi 

administrative interne relevante; 
 asigurarea că procesele de măsurare şi evaluare sunt corecte pentru a sprijini principiul de 

recompensare a meritului şi profesionalismului; 
 aplicarea corectă a liniilor directoare, metodelor şi instrumentelor puse la dispoziţie de 

CIVIT; 
 promovarea şi certificarea transparenţei şi integrităţii; 
 verificarea rezultatelor şi bunei practici de promovare a şanselor egale. 

 

În sistemul italian există, de asemenea, unităţi de control al managementului, prevăzute de 
Decretul Legislativ 286/1999. Fiecare administraţie, astfel cum se indică la articolul 4 din 
acest decret legislativ, stabileşte la nivelul departamentelor individuale unităţi care sunt 
responsabile pentru elaborarea şi implementarea controlului managementului. Aceste unităţi 
conturează procesele, produsele şi obiectivele acţiunii administrative a departamentului în 
ceea ce priveşte eficienţa, eficacitatea şi costul şi coordonarea monitorizării periodice a 
timpului, resurselor, costurilor şi calităţii activităţilor departamentului. Principalul obiectiv 
este indicat la articolul 1 din Decretul Legislativ 286/1999: verificarea eficacităţii, eficienţei şi 
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costului acţiunii administrative pentru optimizarea, şi prin intervenţii prompte, a raportului 
cost-beneficiu. 

În cadrul general al sistemului, astfel cum se subliniază în Decretul Legislativ 150/2009, 
planul de performanţă şi raportul de performanţă, care sunt ambele specificate la articolul 10 
din decret, prezintă o importanţă deosebită. 

Pentru a asigura calitatea, înţelegerea şi fiabilitatea documentelor privind performanţa, 
administraţiile publice trebuie să realizeze în fiecare an (până la 31 ianuarie) un raport privind 
programul de trei ani denumit „Planul de Performanţă”. Acesta trebuie să fie conform cu 
conţinutul, programarea financiară şi ciclul bugetar şi trebuie să definească liniile directoare şi 
obiectivele strategice şi operaţionale, prevăzând, cu referire la obiectivele finale şi 
intermediare şi resurse, indicatorii de măsurare şi evaluare a performanţei administraţiei, 
obiectivele atribuite managerilor şi indicatorii aferenţi. Până la 30 iunie, trebuie adoptat un 
raport, denumit „Raportul de performanţă”, care prezintă, cu referire la anul anterior, 
rezultatele organizaţionale şi individuale obţinute în comparaţie cu obiectivele şi resursele 
individuale programate şi subliniază orice devieri. 

Planul şi raportul sunt trimise către CIVIT şi către Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

3.3. Coordonarea controlului public intern  

Sistemul italian are patru tipuri de control care sunt descrise în Secţiunea 1 de mai sus. 
Diverse organisme sunt responsabile pentru coordonarea acestor tipuri de control. 

Ministerul Economiei şi Finanţelor coordonează şi armonizează controlul regularităţii 
administrative şi contabile, care trebuie să garanteze legitimitatea, validitatea şi proprietatea 
acţiunii administrative. Această sarcină este îndeplinită în special de Departamentul de Stat 
pentru Contabilitate Generală şi de filialele acestui departament: Birourile Centrale de 
Contabilitate (localizate în fiecare administraţie centrală), Unităţile Teritoriale de Conturi 
(localizate în ţară, în fiecare dintre capitalele de provincie) şi Inspectoratul Central al 
Finanţelor Publice (un organism specializat format din inspectori). 

Birourile de control departamental au sarcina de a verifica eficacitatea, eficienţa şi valoarea 
bună a acţiunii administrative pentru optimizarea raportului cost-beneficiu. Acest birouri sunt 
înfiinţate în fiecare departament al ministerelor individuale. Birourile de control 
departamental colaborează direct cu şeful de departament şi sunt coordonate de organisme 
independente pentru evaluarea performanţei (a se vedea Secţiunea 3.2.2. privind comisiile de 
audit sau comitetele de audit).   

Astfel cum s-a ilustrat deja în Secţiunea 3.1 de mai sus privind răspunderea managerială, 
există deja un sistem de evaluare ierarhică pentru evaluarea managerilor: managerul 
individual al unui singur birou este evaluat de şeful departamentului; şeful departamentului 
este evaluat de ministru. 

În cele din urmă, controlul strategic, care trebuie să evalueze adecvarea alegerilor în ceea ce 
priveşte concordanţa dintre alegerile făcute şi obiectivele stabilite (a se vedea Secţiunea 1 de 
mai sus), este realizat de OIV-ul menţionat mai sus (organism independent pentru evaluarea 
performanţei). Acestea sunt structuri care răspund direct în faţa organismelor care furnizează 
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linii directoare politice şi administrative şi sunt coordonate de CIVIT (Comisia Independentă 
pentru Evaluarea, Integritatea şi Transparenţa Administraţiilor Publice). A se vedea, de 
asemenea, Secţiunea 3.2 privind comisiile de audit şi comitetele de audit. 

4. Inspecţia financiară 

Inspecţiile financiare sunt extra-ierarhice şi sunt desfăşurate de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor unde sunt implicate finanţele publice. 

Absenţa unei relaţii ierarhice între administraţia care realizează inspecţiile şi birourile sau 
administraţiile inspectate conduce la concluzia că acest tip de inspecţie este legitimat prin 
lege. În special, în cadrul măsurii care guvernează angajaţii din sectorul public, Ministerul 
Economiei şi Finanţelor are autoritatea de a monitoriza cheltuielile cu personalul şi este 
obligat să raporteze neregulile Curţii de Conturi Naţionale. Atunci când îşi exercită această 
putere, Serviciile de Inspecţie a Finanţelor Publice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor îşi 
utilizează prerogativele în baza standardului anterior care le-a acordat un rol deosebit în 
inspectarea regularităţii administrative şi contabile a administraţiei. Aceasta înseamnă că 
inspecţiile pot fi legate de toate aspectele administraţiilor inspectate şi nu numai de 
regularitatea cheltuielilor de personal.    

Suplimentar faţă de sarcina de a raporta Curţii de Conturi Naţionale orice nereguli detectate, 
inspecţia implică, de asemenea, chestionarea managerilor birourilor sau administraţiilor 
inspectate. Această inspecţie tinde să depăşească investigaţiile formulate sau să asigure luarea 
măsurilor de remediere adecvate.  

Iniţiativele de inspecţie sunt în general programate pe baza directivelor semnate de minister, 
însă acest lucru nu exclude posibilitatea raportării individuale sau atragerii atenţiei asupra 
neregulilor presupuse. Directiva ministerială este implementată prin programarea inspecţiilor 
dacă au fost detectate principalele şi cele mai frecvente nereguli financiare din sistem, 
inspecţiile fiind, de asemenea, realizate pentru reducerea risipei şi ineficienţelor legate de 
cheltuielile publice care sunt, de asemenea, definite în documentele de programare generală (a 
se vedea documentul de programare economico-financiară, denumit în prezent Decizia privind 
Finanţele Publice). 

În general, inspecţiile sunt legate de administraţia trecută, în special de administraţia din 
ultimii cinci ani, un termen peste care compensaţia pentru pierderea impozitului nu mai poate 
fi înregistrată în conformitate cu măsurile care guvernează exact acest tip de responsabilitate. 

Relaţiile dintre funcţiile de inspecţie şi control: trebuie să se reţină faptul că inspecţia are în 
primul rând o funcţie auxiliară, de colaborare şi serveşte la răspândirea bunei practici 
administrative chiar dacă are rolul de reprimare a comportamentului necorespunzător sau 
ilegal. 

 

5. Reforme în curs şi/sau viitoare 

Reforma controalelor în curs se bazează, de asemenea, pe noua legislaţie care guvernează 
conturile şi finanţele publice (Legea 196/2009). Această lege însărcinează Guvernul să emită 
o serie de măsuri de implementare care sunt elaborate în continuare. Principiile legale care 
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guvernează controalele pot fi rezumate, totuşi, după cum urmează: monitorizarea finanţelor 
publice; compararea rezultatelor diferitelor administraţii; îndeplinirea obiectivelor finanţelor 
publice definite în ceea ce priveşte bilanţurile financiare care respectă limitele EMU, o bază 
diferită pentru administraţia publică ce face obiectul controalelor, care nu mai e definită 
formal, ci independent, în urma adoptării criteriilor Eurostat.  

În linii mai generale, Legea 196/2009 introduce noi instrumente pentru atingerea obiectivelor 
de transparenţă şi coordonare şi consolidează rolul Notelor la Conturi. Acestea sunt 
documente anexate la bugetul naţional prin intermediul cărora administraţiile individuale 
ilustrează, în relaţie cu programele de cheltuieli, criteriile pentru formularea previziunilor, 
obiectivele care trebuie atinse şi indicatorii pentru măsurarea acestora. Cele mai importante 
inovaţii sunt graficul de timp pe trei ani şi un accent mai mare pe măsurarea efectelor pe care 
politicile publice intenţionează să le producă (un mai mare accent asupra indicatorilor legaţi 
de ieşiri şi rezultate). 

Decretul Legislativ 150/2009, pe de altă parte, vizează optimizarea productivităţii activităţii 
publice şi eficienţa şi transparenţa administraţiilor publice, cu condiţia ca acestea să adopte un 
sistem de măsurare şi evaluare a performanţei cu referire la administraţie ca întreg, la unităţile 
organizaţionale şi la angajaţii individuali. 

Măsurarea şi evaluarea performanţei organizaţionale şi individuale (prevăzută în Decretul 
Legislativ 150/2009) sunt menite să îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite de 
administraţiile publice, în timp ce măsurarea rezultatului obiectivelor din cadrul programelor 
de cheltuieli din bugetul naţional (specificate în Legea 196/2009) va face alocarea resurselor 
publice mai bună şi mai transparentă. 

Ambele legi stabilesc o legătură între două sisteme pentru măsurarea performanţei. În prezent, 
studiem modul de integrare a diverselor sisteme prevăzute în reformă (performanţa 
organizaţională, performanţa individuală şi performanţa programelor bugetare). Această 
integrare va stabili cerinţele minime pentru dezvoltarea sistemelor de măsurare şi se va 
compila un glosar comun valabil pentru întreaga administraţie publică italiană la toate 
nivelurile de guvernare. 

O altă reformă importantă reiese din aprobarea Legii 42 din 2009, denumită „Mandatul 
Guvernului privind federalizarea fiscală”, implementând articolul 119 din Constituţie.        

În 2001, Parlamentul italian a adoptat o lege constituţională (Legea 3 din 2001) care a 
schimbat profund partea Constituţiei italiene legată de sistemul de autonomie locală şi de 
afacerile cu statul. Obiectivul a fost crearea bazelor şi condiţiilor esenţiale pentru o 
transformare viitoare a Italiei într-o republică federală, inversând ordinea priorităţilor în 
elaborarea legilor. În timp ce înainte erau publicate chestiunile cu privire la care regiunile 
puteau adopta legi (pe o bază comună), statul rămânând responsabil pentru toate celelalte, în 
Legea constituţională 3 din 2001, pe de altă parte, chestiunile pentru care numai statul este 
responsabil sunt menţionate alături de chestiunile pentru care statul şi regiunile au 
responsabilitate comună. Regiunilor le revine responsabilitatea generală sau „reziduală” (aşa-
numitul federalism legislativ). 

Această reformă are efecte diferite. Principalele efecte includ: 
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 organizarea policentrică (şi eliminarea celei „ierarhice”) a Republicii Italiene, care în 

prezent este formată din municipalităţi („comuni”), provincii, oraşe mari, regiuni şi statul; 
 posibilitatea de a acorda regiunilor care au un statut standard forme şi condiţii deosebite 

de autonomie (aşa-numitul federalism diferenţiat) dacă acestea solicită acest lucru (şi în baza 
acordului statului); 
 acordarea priorităţii comuni în acţiunea administrativă (includerea în Constituţie a 

principiului federalismului administrativ); 
 introducerea principiilor subsidiarităţii verticale între diverse niveluri de guvernare ale 

republicii şi ale subsidiarităţii orizontale între organismele publice şi cetăţeni; 
 includerea principiilor de federalism fiscal şi constituirea unui fond compensatoriu pentru 

zonele dezavantajate ale ţării; 
 abolirea controlului anterior al statului asupra legislaţiei regionale. 

 

Legea 42 din 2009 este un decret care implementează noul articol 119 din Constituţie care a 
rezultat în urma schimbărilor introduse de reforma din 2001. Noul articol 119 atribuie de fapt 
creşterea impozitelor şi autonomia cheltuielilor comuni, provinciilor, oraşelor mari şi 
regiunilor (bineînţeles, în conformitate cu principiile solidarităţii şi coeziunii sociale). 

Principalul obiectiv este înlocuirea la toate nivelurile de guvernare a criteriului de cheltuieli 
istorice cu cel de cheltuieli standard. Costurile şi necesităţile standard vor fi indicatorii (sau 
parametrii) cu care se vor compara acţiunile publice. În acest mod se va asigura gradul maxim 
de responsabilitate, eficacitate şi transparenţă a controlului. 

Legea 42/2009 conţine, de asemenea, prevederi pentru stabilirea principiilor de bază pentru 
coordonarea finanţelor publice şi a sistemului de impozitare şi pentru constituirea unui fond 
compensatoriu pentru teritoriile şi zonele naţionale care au venituri impozabile per capita mai 
mici.     

Federalismul fiscal va fi implementat în măsura în care este compatibil cu angajamentele 
Italiei la nivel european asumate prin Pactul de Stabilitate şi Creştere şi, pentru a evita 
funcţiile duplicate, cu transferul funcţiilor administraţiei centrale către administraţia locală, 
care va fi însoţit, bineînţeles, şi de un transfer de personal. 
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LETONIA 
…………………………………………………….. 
Controlul Public Intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Dezvoltarea sistemului de control public intern în Letonia este strâns legată de intrarea 
Letoniei în Uniunea Europeană. În cadrul discu�iilor pre-aderare, Letonia �i-a asumat 
obliga�ia de a constitui un sistem de audit intern care să cuprindă toate ministerele �i 
organismele subordonate �i specificând responsabilită�ile �efilor organismelor pentru 
înfiin�area sistemului de control intern. Raportul CE regulat din noiembrie 1998 cu privire la 
integrarea în UE atinsă de Letonia a pus accentul pe necesitatea de a consolida sistemele de 
audit �i control intern. 
 
La data de 5 octombrie 1999, cabinetul de mini�tri a aprobat Regulamentul nr. 342, 
reglementările de audit intern cuprinzând o defini�ie a controlului intern: un sistem de control 
intern este un plan de activitate, precum �i toate metodele �i procedurile adoptate de 
administra�ia unui organism pentru asigurarea conducerii eficiente a organismului respectiv; 
totu�i, principalele cerin�e pentru sistemul de control intern nu fuseseră reglementate în 
legisla�ie până când cabinetul de mini�tri a adoptat reglementările cu privire la cerin�ele de 
bază care stabileau un sistem de control intern la data de 23 august 2003. Reglementările 
prevedeau cerin�ele de bază referitoare la sistemul de control intern �i principiile de bază 
pentru înfiin�area �i organizarea controlului intern. 
 
Reglementările s-au bazat pe modelul COSO (Comitetul Entită�ilor Publice de Sponsorizare 
a Comisiei Treadway) de sistem de control intern. Reglementările cuprindeau cinci elemente 
principale ale sistemului de control intern: mediul de control, evaluarea activită�ii finalizate 
�i a riscurilor, informare �i comunicare, activită�i de control �i monitorizare. Ministerul 
Finan�elor a fost autoritatea responsabilă pentru pregătirea �i introducerea reglementărilor 
pentru sistemul de control intern. 
 
Totu�i, regulamentul legal existent trebuia să fie îmbunătă�it de-a lungul timpului. 
Cerin�ele de bază referitoare la înfiin�area sistemului de control intern prevăzute în 
Regulamentul Cabinetului Nr. 466 din 19 august 2003, Regulamentul privind cerin�ele de 
bază relativ la înfiin�area sistemului de control intern s-au dovedit generale �i nu asigurau 
în�elegerea universală a sistemului de control intern în cadrul administra�iei publice. 
Reglementările de mai sus au fost abrogate la 1 octombrie 2010. În prezent, noul regulament 
al cabinetului privind cerin�ele de bază referitoare la sistemul de control intern sunt în curs 
de pregătire. Cancelaria de stat este autoritatea responsabilă pentru pregătirea regulamentelor 
în Letonia (autorită�ile de cooperare sunt Ministerul Finan�elor �i Biroul de Prevenire �i 
Combatere a Corup�iei). 
 

2. Mediul controlului public intern  
 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Finanțelor din 11 martie 2011. 
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Bugetul na�ional este planificat în Letonia pentru o perioadă de un an. Bugetul este distribuit 
în baza Legii Bugetului pregătite de Ministerul Finan�elor �i aprobate de Saeima 
(parlamentul). Sunt pregătite planuri specifice pentru programe �i organisme în conformitate 
cu Legea Bugetului. Pentru plă�i din fondurile bugetului na�ional, organismele pregătesc 
ordine de plată �i le trimit electronic pentru ca trezoreria de stat să transfere fondurile. Un 
instrument electronic special, e-Kase, este folosit pentru a comunica cu trezoreria de stat. 
Plă�ile în e-Kase sunt supuse unui control automat prin care sunt comparate cu bugetul alocat 
�i planul financiar corespunzător. Letonia a adoptat contabilitatea bazată pe numerar pentru 
fondurile bugetului na�ional. În prezent este pregătit un plan pentru trecerea la contabilitatea 
de angajamente. 
 
Sistemul contabil este descentralizat, însă în momentul de fa�ă este centralizat la nivel 
departamental. Procedurile pentru pregătirea, aprobarea �i implementarea bugetelor 
na�ionale �i locale �i a responsabilită�ilor corespunzătoare bugetului sunt reglementate de 
Legea privind Managementul Bugetar �i Financiar (denumită în continuare LMBF), în baza 
căreia managementul financiar se referă la fondurile bugetului na�ional �i ale celui local, 
precum �i la opera�iunile financiare ale întreprinderilor �i organiza�iilor în cazuri în care 
acestora le sunt atribuite fonduri na�ionale sau locale, cotele lor de capital con�in investi�ii 
ale bugetului na�ional sau local sau dacă legea sau regulamentul cabinetului specifică acest 
lucru. 
 
Următoarele măsuri semnificative au fost luate pentru a consolida controlul asupra fondurilor 
bugetului na�ional. 

• Calculele veniturilor �i cheltuielilor sunt compilate pentru a permite planificarea 
fondurilor în cadrul bugetului aprobat, a analiza veniturile �i cheltuielile prin 
indicatori financiari în cadrul programelor �i sub-programelor �i a urmări 
conformitatea acestora cu planurile financiare aprobate (Instruc�iunile Cabinetului nr. 
2 din 20 ianuarie, Procedura pentru pregătirea �i aprobarea calculelor anului curent în 
baza programelor �i sub-programelor bugetului na�ional �i măsuri în cadrul 
organismelor bugetului na�ional). 

• Pregătirea �i aprobarea planurilor financiare (planuri de venituri �i cheltuieli ale 
organismelor care execută bugetul, pregătite în conformitate cu Legea anuală privind 
Bugetul Na�ional �i elaborate pe parcursul mai multor luni) folosite pentru controlul 
execu�iei bugetului în conformitate cu fondurile alocate din veniturile bugetului 
na�ional (Regulamentul Cabinetului Nr. 1220 din 28 decembrie 2010, Procedura 
pentru acordarea �i executarea alocărilor bugetare). 

• Deschiderea de conturi la trezoreria statului pentru fondurile bugetului na�ional �i 
efectuarea plă�ilor. Organele bugetului na�ional deschid conturi bugetare principale 
�i conturi bugetare na�ionale cu scop special doar la trezoreria de stat. Pentru a primi 
fonduri de la bugetul na�ional �i a efectua plă�i din aceste fonduri, organismele 
finan�ate din bugetul na�ional, cu excep�ia organismelor bugetului na�ional �i a 
autorită�ilor locale, deschid conturi opera�ionale doar la trezoreria de stat. Pentru a 
primi fonduri de la bugetul na�ional �i a efectua plă�i în baza proiectelor de 
investi�ii �i a măsurilor unice finan�ate din aceste fonduri, autorită�ile �i 
organismele locale subordonate acestora deschid conturi opera�ionale la trezoreria de 
stat. Organele care nu sunt finan�ate din bugetul na�ional deschid conturi doar la 
trezoreria de stat (Sec�iunea 27(1) din LMBF). 

• Contabilitatea în baza bugetului na�ional este �inută de trezoreria de stat (Sec�iunea 
29(1) din LMBF), în timp ce ministerele �i organismele centrale sunt responsabile 
pentru prezentarea către trezoreria de stat a declara�iilor financiare �i informa�iilor 
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financiare referitoare la întreprinderile subordonate acestor organisme, conform 
specifica�iilor cabinetului de mini�tri. Declara�iile financiare men�ionate în 
această sec�iune trebuie să fie prezentate �i Oficiului de Stat pentru Audit 
(Sec�iunea 30(4) din LMBF), în timp ce trezoreria statului este responsabilă pentru 
management financiar în conformitate cu prevederile acestei legi (Sec�iunea 46(3) 
din LMBF). 

• LMBF specifică responsabilitatea Ministrului Finan�elor pentru pregătirea proiectului 
de lege a bugetului anual (un set de proiecte de lege), comentarii �i o politică pe 
termen mediu de dezvoltare macroeconomică �i fiscală cuprinsă în lege (Sec�iunea 
16), precum �i organizarea �i managementul execu�iei bugetare �i monitorizarea 
operării trezoreriei de stat în conformitate cu LMBF (Sec�iunea 46(2). Sec�iunea 
46(1) a acestei legi prevede responsabilitatea �efilor organismelor finan�ate din 
bugetul na�ional, ai organismelor care nu sunt finan�ate din bugetul na�ional, 
autorită�ilor locale �i societă�ilor cu capital de stat (care cuprind investi�ii ale 
autorită�ilor publice sau locale în ac�iunile lor de capital) de a respecta, a se 
conforma �i a controla procedurile �i cerin�ele LMBF, precum �i utilizarea 
eficientă �i economică a fondurilor bugetare în scopurile inten�ionate. 

• În plus, a fost introdus în Letonia în 2008 un sistem de planificare pe termen mediu a 
bugetului; acest sistem este implementat în baza conceptului de introducere a 
planificării strategice �i a planificării bugetare pe termen mediu în cadrul 
administra�iei publice aprobat prin Decizia Cabinetului Nr. 703 din 14 septembrie 
2006. Conform sistemului de planificare bugetară pe termen mediu, legea bugetului 
na�ional este pregătită pentru un an �i cheltuielile maxime admise în următorii doi 
ani sunt stabilite. La data de 3 octombrie 2009, Cabinetul de mini�tri a adoptat 
Regulamentul Cabinetului Nr. 1127, Regulament referitor la principiile de bază ale 
pregătirii �i prezentării cererilor bugetare care prezintă principii de bază pentru 
pregătirea cererilor bugetare pe termen mediu în cadrul ministerelor �i altor 
organisme publice centrale în conformitate cu cheltuielile maxime admise ale 
bugetului na�ional specificate în cadrul de politică pe termen mediu macroeconomică, 
de dezvoltare �i fiscală �i prezintă aceste cereri Ministerului Finan�elor. 

 
Auditul extern 
 
Declara�iile financiare ale tuturor departamentelor, precum �i declara�iile financiare din 
partea publicului general �i a administra�iilor (pregătite de trezoreria de stat) sunt auditate 
anual de către Oficiul de Audit de Stat, care oferă �i o opinie, în conformitate cu standardele 
interna�ionale de audit. 
 
Oficiul de Audit de Stat este organismul colegial independent de audit de cel mai înalt nivel, a 
cărui operare este guvernată doar de lege. Legea Auditului de Stat prevede următoarele 
responsabilită�i ale Oficiului de Audit de Stat: 

• prezentarea către Saima a unei opinii anuale privind raportul Ministrului Finan�elor 
cu privire la execu�ia bugetului na�ional �i starea financiară a bugetelor locale în 
anul financiar; 

• oferirea de opinii anuale cu privire la corectitudinea declara�iilor anuale ale 
ministerelor �i altor organisme publice centrale; 

• efectuarea de audituri cu privire la legitimitate �i performan�ă în conformitate cu un 
plan de audit aprobat de Consiliul Oficiului de Audit de Stat. 

 



177 
 

 

Informa�ii cu privire la rezultatele auditurilor efectuate de Oficiul de Audit de Stat sunt 
oferite Saeima �i cabinetului de mini�tri; încălcările legii descoperite în timpul auditurilor 
sunt raportate organismelor de aplicare a legii. În baza Sec�iunilor 2(1)(1) �i 2(1)(2) din 
Legea Auditului de Stat, pe parcursul auditurilor financiare, de legitimitate �i performan�ă, 
Oficiul de Audit de Stat controlează veniturile �i cheltuielile din fonduri bugetare în cadrul 
autorită�ilor publice �i locale �i altor organisme publice derivate �i utilizarea fondurilor 
Uniunii Europene �i a altor organiza�ii �i organisme interna�ionale incluse în bugetul 
na�ional sau în bugetele autorită�ii locale. Scopul Oficiului de Audit de Stat este de a se 
asigura că utilizarea fondurilor specificată în primul alineat al acestei sec�iuni este legitimă, 
corectă, economică �i eficientă �i a oferi recomandări pentru corectarea neregulilor 
descoperite. 
 
Oficiul de Audit de Stat �i Ministerul Finan�elor păstrează un contact continuu pentru a 
asigura schimbul de informa�ii. Oficiul de Audit de Stat oferă Ministerului Finan�elor copii 
ale tuturor rapoartelor, precum �i rapoarte privind informa�ii speciale referitoare la 
opera�iunile sale, în timp ce Ministerul Finan�elor oferă Oficiului de Audit de Stat 
informa�ii referitoare la activită�ile de audit intern �i evaluarea controlului intern; în plus, 
Ministerul Finan�elor participă la �edin�ele Saeima în timpul cărora Oficiul de Audit de 
Stat face prezentări referitoare la rapoartele sale. 
 
Oficiul de Audit de Stat efectuează audituri anuale în cadrul Ministerului Finan�elor �i al 
Serviciului pentru Bugetul de Stat în baza raportului anual al Ministrului Finan�elor cu 
privire la execu�ia bugetului na�ional �i venitul bugetelor locale. Scopul acestui audit este 
de a oferi asigurarea că sistemul existent de administrare a veniturilor permite o prezentare 
adecvată în cadrul raportului anual a impozitelor colectate. Auditul cuprinde verificări ale 
principalelor procese de administrare fiscală ce afectează eviden�ele �i controlul plă�ilor �i 
contribuabililor, precum �i colectarea impozitelor na�ionale, a taxelor �i altor plă�i 
obligatorii din Letonia. 
 
Ini�ierea controalelor: Oficiul de Audit de Stat este un organism independent �i ia decizii 
independente referitor la planurile sale �i auditurile neprogramate. Analiza riscurilor �i a 
planificării opera�iunilor Oficiului de Audit de Stat se bazează pe toate informa�iile 
disponibile acestuia, inclusiv pe informa�iile disponibile public, formularele de cerere ale 
persoanelor fizice, etc. 
 
Oficiul de Audit de Stat efectuează controale ex post doar: în baza Sec�iunii 25(1) din 
LMBF, Oficiul de Audit de Stat, în cooperare cu Serviciul privind Bugetul de Stat, se asigură 
că toate veniturile care trebuie să fie primite la bugetul na�ional sunt primite la timp �i într-
un mod corect �i se asigură că acele cheltuieli ale bugetului na�ional respectă legea 
existentă. Oficiul de Audit de Stat �ine �edin�e anuale cu auditorii interni pentru a 
împărtă�i informa�ii referitoare la constatările �i planurile de audit �i a discuta problemele 
curente. Atunci când ini�iază un audit în cadrul unui organism, Oficiul de Audit de Stat �ine 
o �edin�ă cu unitatea de audit intern �i folose�te rapoartele auditorilor interni �i alte 
informa�ii în activitatea sa. 
 
Oficiul de Audit de Stat trimite rapoarte informative cu privire la auditurile sale către 
Ministrul Finan�elor pentru a asigura schimbul de informa�ii între Oficiul de Audit de Stat 
în calitate de autoritate de control �i Ministerul Finan�elor. 
 
Lupta împotriva fraudelor �i neregulilor 
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Letonia a creat o serie de organisme responsabile pentru combaterea �i investigarea 
fraudelor, precum Biroul de Prevenire �i Combatere a Corup�iei, Poli�ia Financiară, 
Poli�ia Economică �i Serviciul Vamal Penal de Poli�ie privind Bugetul de Stat. Neregulile 
descoperite în cadrul fondurilor din partea Uniunii Europene sunt coordonate de Consiliul 
Serviciului de Coordonare Anti-fraudă (CSCAF) care operează în baza unor �edin�e 
regulate. �eful Consiliului CSCAF este Secretarul de Stat al Ministerului Finan�elor �i 
printre membrii consiliului se numără func�ionari �efi ai autorită�ilor care gestionează 
fonduri ale Uniunii Europene �i ai autorită�ilor investigatoare men�ionate mai sus, precum 
�i din Ministerul Justi�iei. Consiliul CSCAF păstrează contactul �i schimbă informa�ii cu 
departamentele OLAF. 
 
Ministerul Finan�elor, în calitate de autoritate de management în baza Fondurilor Structurale 
ale Uniunii Europene �i Ministerul Agriculturii în calitate de autoritate de management în 
baza Fondului pentru Agricultură �i Pescuit, sunt responsabili pentru opera�iunile zilnice în 
legătură cu administrarea neregulilor �i pregătirea rapoartelor. 
 

3. Conceptul de control public intern 
 

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
În baza legii letone, �efii organismelor sunt responsabili pentru organizarea execu�iei 
func�iilor organismelor �i pentru gestionarea activită�ilor administrative pentru a asigura 
continuitate, performan�ă �i legitimitate. �eful institu�iei este responsabil pentru 
înfiin�area, monitorizarea �i îmbunătă�irea sistemului de control intern. �efii organismelor 
au �i următoarele responsabilită�i: 

• managementul resurselor financiare, umane �i de alt tip ale organismului; 
• specificarea responsabilită�ilor func�ionarilor administrativi �i angaja�ilor 

organismului; 
• numirea �i demiterea func�ionarilor �i angaja�ilor; 
• asigurarea faptului că sunt pregătite planul opera�ional anual �i cererea bugetară; 
• specificarea procedurilor pentru controlul ex ante �i ex post al deciziilor 

administrative; 
 
�eful unui organism este un func�ionar care este func�ionar public sau angajat al 
organismului �i care este desemnat sau angajat în baza unor criterii profesionale. 
 

3.2. Auditul Intern 
 
Baza legală a Auditul intern în Letonia este o activitate independentă �i obiectivă a unui 
auditor intern ce rezultă în declara�ia sau consultarea auditorului intern cu scopul de a 
îmbunătă�i operarea sistemului de control intern în cadrul unui minister sau al unei 
autorită�i.  
 
Unitatea de audit intern este independentă de alte unită�i ale organismului în planificarea 
opera�iunilor sale, efectuarea auditului intern sau raportarea rezultatelor opera�iunilor sale. 
Auditorul intern nu este implicat în func�ii directe ale ministerului sau organismului, în 
implementarea de programe sau proiecte finan�ate în totalitate sau în parte de Uniunea 
Europeană sau implementarea ajutoarelor străine de stat, în pregătirea de proiecte �i 
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programe specifice sau în crearea sistemului de control intern. Auditorul intern poate fi 
implicat în îndeplinirea acestor func�ii în calitate de consultant. 
 
Regulamentele unită�ii de audit intern sunt aprobate de către �eful organismului. 
Regulamentele unită�ii de audit intern specifică starea, scopul, func�iile, sarcinile, esen�a 
consultărilor, aria de acoperire a activită�ii, structura �i drepturile �i responsabilită�ile 
unită�ii de audit intern. Unitatea de audit intern prezintă rapoarte referitoare la auditurile 
interne �efului organismului. În plus, �eful organismului specifică func�ionarii cărora le va 
fi prezentat con�inutul rapoartelor de audit intern. �eful unită�ii de audit intern trebuie să 
asigure faptul că acel cuprins al rapoartelor de audit intern este prezentat func�ionarilor 
responsabili. 
 
�eful unită�ii de audit intern este responsabil pentru pregătirea unei analize a operării 
unită�ii de audit intern în anul calendaristic anterior �i prezentarea acestei analize �efului 
organismului. Analiza trebuie să con�ină următoarele păr�i: planuri ale unită�ii de audit 
intern, sisteme auditate în anul de raportare, opinia cu privire la sistemul de control intern, 
angaja�ii unită�ii de audit intern �i alte informa�ii semnificative.  Analiza unită�ii de audit 
intern a unui minister sau organism trebuie să con�ină �i informa�ii cu privire la indicatorii 
de execu�ie �i calitate a opera�iunilor unită�ii de audit intern. 
 
În baza informa�iilor oferite de unită�ile de audit intern până la data de 1 iunie a anului 
curent, Ministerul Finan�elor pregăte�te o analiză a operării sistemului de audit intern în 
cadrul ministerelor �i organismelor �i prezintă această analiză �i opinia Consiliului de 
Audit Intern cabinetului de mini�tri �i Oficiului de Audit de Stat, în conformitate cu 
procedura stabilită. Unită�ile de audit intern efectuează audituri ale sistemelor interne în baza 
evaluării riscurilor, precum �i audituri interne ale sistemului de management al calită�ii. În 
func�ie de scopul auditului, unită�ile de audit intern efectuează audituri de conformitate, 
audituri financiare, audituri de performan�ă, audituri IT �i audituri func�ionale. 
 
Procedura pentru monitorizarea recomandărilor de audit intern este specificată în 
regulamentele interne de audit intern ale fiecărui organism. �eful unită�ii de audit intern este 
responsabil pentru informarea �efului organismului despre progresul implementării 
recomandărilor. Dacă o recomandare nu este implementată la timp, �eful organismului ia o 
decizie cu privire la activită�ile ulterioare. 
 
3.2.1 Rela�iile auditului intern cu auditul extern 
 
Unitatea de audit intern este responsabilă pentru monitorizarea implementării recomandărilor 
acordate de Oficiul de Audit de Stat �i auditorii externi în cadrul organismului. Unitatea de 
audit intern oferă Oficiul de Audit de Stat planurile strategice �i anuale �i raportul anual al 
unită�ii de audit intern. Auditorii interni efectuează audituri de sistem în baza rezultatelor 
auditurilor efectuate de Oficiul de Audit de Stat. 
 
3.2.2. Consilii sau comitete de audit 
 
Consiliul de Audit Intern a fost înfiin�at în Letonia; consiliul este un organism consultativ al 
cărui scop este de a promova îmbunătă�irea auditului intern, precum �i de a implementa �i 
dezvolta politica �i metodologia de audit intern în cadrul administra�iei de stat. 
Responsabilită�ile Consiliului de Audit Intern sunt următoarele: 
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• evaluarea rapoartelor anuale ale unită�ilor de audit intern �i a altor informa�ii 
referitoare la operarea unită�ilor de audit intern, precum �i oferirea de opinii; 

• evaluarea propunerilor cu privire la modificări �i îmbunătă�iri ale auditului intern 
pregătite de ministere �i organisme �i prezentarea de recomandări către Ministrul 
Finan�elor; 

• evaluarea informa�iilor unită�ii de audit intern cu privire la situa�ii în care 
independen�a sau obiectivitatea auditului intern este afectată; 

• consiliul poate participa la evaluări inter pares ale unită�ilor de audit intern efectuate 
de către Ministerul Finan�elor. 

 
Comitetele de audit din cadrul organismelor administra�iei publice sunt stabilite în mod 
voluntar �i au fost constituite în cadrul unor organisme specifice. Comitetele de audit constau 
de obicei din func�ionari administrativi seniori ai unor organisme (mini�tri, secretari de stat, 
secretari de stat adjunc�i). Nu sunt considerate necesare cerin�e obligatorii pentru 
constituirea comitetelor de audit, întrucât structura organismelor administra�iei publice nu 
asigură independen�a completă a comitetelor de audit de conducerea administrativă �i 
politică, în timp ce men�inerea unor organiza�ii speciale în acest scop în afara structurii de 
organisme nu este rezonabilă. 
 
3.2.3. Coordonarea controlului public intern 
 
În Letonia nu au fost înfiin�ate unită�i sau autorită�i formale pentru coordonarea CPI. 
Evaluarea sistemului de control intern este o responsabilitate a unită�ilor de audit intern. În 
cadrul raportului anual cu privire la operarea unită�ii de audit intern, unită�ile de audit intern 
î�i prezintă opinia cu privire la operarea sistemului de audit intern. Ministerul Finan�elor 
pregăte�te un rezumat al informa�iilor oferite �i include aceste informa�ii în raportul anual 
cu privire la auditul intern în cadrul administra�iei publice. Raportul este prezentat 
cabinetului de mini�tri. 
 

4. Inspec�ia financiară 
 
În baza Sec�iunii 2 din Legea privind Biroul pentru Prevenirea �i Combaterea Corup�iei, 
KNAB este un organism al administra�iei publice subordonat cabinetului de mini�tri, 
func�iile KNAB în prevenirea �i combaterea corup�iei �i în controlul conformită�ii cu 
reglementările referitoare la finan�area organiza�iilor (partidelor) politice �i uniunile 
acestora sunt prevăzute în legea men�ionată mai sus. Biroul este o entitate care efectuează 
activită�i opera�ionale. 
 

5. Reforme în curs �i/sau viitoare 
 
La data de 24 februarie 2010, cabinetul de mini�tri a adoptat planul de măsuri pentru 
îmbunătă�irea sistemului de audit intern. Acest plan prevede măsuri pentru îmbunătă�irea 
mediului de control intern �i cre�terea competen�ei de audit intern a func�ionarilor �efi, 
precum �i pentru optimizarea sistemului de control intern �i îmbunătă�irea calită�ii 
serviciilor. Măsurile pentru îmbunătă�irea mediului de control intern includ pregătirea de 
proiecte de regulamente ale cabinetului referitoare la procedurile pentru stabilirea �i 
monitorizarea sistemelor de control intern în cadrul organismelor, specificând competen�a 
func�ionarilor �efi din organisme �i organizând măsurile informa�ionale �i educa�ionale 
pentru func�ionarii �efi pentru a împărtă�i experien�a câ�tigată în implementarea 
sistemului de control intern. 
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LITUANIA 

----------------------------------- 
Controlul public intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de Control Public Intern (CPI) 
 

Începutul reformei CFPI în Lituania este reprezentat de anul 2000, în paralel cu alte reforme 
de management al administra�iei publice �i cheltuielilor publice care sus�ineau sistemul 
CFPI, când următoarele instrumente juridice principale pentru auditul intern �i controlul 
intern au fost adoptate în Republica Lituania: 

• Legea privind Structura Bugetului - la data de 11 iulie 2000; 
• Legea privind Auto-guvernarea locală - la data de 7 iulie 1994 (modificată la data de 

12 octombrie 2000); 
• Legea privind Administra�ia Publică - la data de 17 iunie 1999; 
• Decizia Guvernamentală Nr. 127 privind Auditul Intern al Întreprinderilor �i 

Entită�ilor de Stat din 7 februarie 2000 (modificată prin Decizia Nr. 1098 din 13 
septembrie 2001); 

• Decizia de Guvern nr. 273 cu privire la Compunerea Comisiei Permanente 
Interdepartamentale pentru Coordonarea Dezvoltării Sistemului de Audit Intern în 
Sectorul Public �i privind Regulamentul Comisiei din 9 martie 2001; 

• Decizia Guvernului Nr. 1116 privind Standardele de Audit Intern din 19 septembrie 
2001; 

• Decizia Guvernului Nr. 379 cu privire la Aprobarea Procedurii pentru Controlul �i 
Evaluarea Implementării Programelor de către Managerii de Credite ai Bugetului de 
Stat din 5 aprilie 2001; 

• Ordinul Ministrului Finan�elor Nr. 26 cu privire la Manualul de Audit Inter pentru 
Întreprinderile �i Institu�iile Publice din 31 ianuarie 2001 (modificat prin Ordinul 
Nr. 22 din 23 ianuarie 2002); 

 
Coordonarea CFPI a fost consolidată în mod special atunci când Comisia Permanentă 
Interdepartamentală pentru Coordonarea Dezvoltării Sistemului de Audit Intern în Sectorul 
Public a fost înfiin�ată în baza Deciziei de Guvern Nr. 273 din 9 martie 2001. Ministerul 
Finan�elor se ocupă de orientarea metodologică globală privind chestiunile de audit intern �i 
control financiar �i la data de 1 octombrie 2001, Departamentul de Metodologie pentru 
Controlul Financiar a fost înfiin�at ca unitate centrală de armonizare (UCA). Astfel, 
Ministerul Finan�elor, în baza obliga�iilor adecvate delegate de guvernul �i Seimas 
(parlamentul) Republicii Lituania, a devenit principalul promotor al reformei în domeniul 
auditului intern �i controlului financiar. UCA responsabilă pentru implementarea cerin�elor 
pentru negocierile de aderare din Capitolul 28: Controlul Financiar a pregătit „documentul de 
politică”, care a determinat constituirea ulterioară �i dezvoltarea deplină a unui sistem CFPI 
cuprinzător �i eficient în zona administra�iei publice lituaniene. 
 
�inând cont de recomandările �i sus�inerea politică din partea Comisiei Europene, 
partenerii de twinning �i recomandările oferite în baza Analizei inter pares a SIGMA din 
2002, precum �i de activită�ile ulterioare de monitorizare ale SIGMA, tot în baza unor 

                                                            
1 Contribuție din partea Ministerului Finanțelor din Lituania din 16 martie 2011. 
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principii acceptate la nivel interna�ional (COSO, IIA), legisla�ia existentă de audit intern a 
fost consolidată într-un singur document primar - Legea Republicii Lituania privind Controlul 
�i Auditul Intern (denumită în continuare Legea CFPI) la sfâr�itul anului 2002. S-a 
înregistrat progres �i negocierea Capitolului 28 pentru aderare s-a încheiat în decembrie 
2002. Apoi a urmat legisla�ie secundară �i ter�iară în domeniul CFPI (carte de audit intern, 
manuale de audit intern �i control financiar, codul de conduită profesională, linii directoare, 
etc.). 
 
Unită�i de audit intern (denumite în continuare UAI) au fost înfiin�ate în toate ministerele 
de ramură �i administra�iile districtuale ale guvernatorilor �i alte institu�ii publice câ�iva 
ani mai târziu - �i în cadrul municipalită�ilor.  Majoritatea posturilor �i pozi�iilor de audit 
intern au fost ocupate în sectorul public. Auditorii interni au fost instrui�i în mod regulat în 
baza unui program pregătit de curând, cu patru module, pentru pregătirea continuă a 
auditorilor interni în centrul de instruire al Ministerului Finan�elor. În plus, o serie de 
proiecte de twinning (Phare, SPP II, etc.) au cuprins componente de instruire pe audit intern 
�i control financiar nu doar pentru auditorii interni �i contabili, ci �i pentru �efii 
institu�iilor publice. Aceste contribu�ii au sporit considerabil capacită�ile administrative ale 
UAI în sectorul public. 
 
Anul 2001 a fost în mod special important în zona auditului extern. Oficiul Na�ional de 
Audit Intern din Lituania a pregătit Planul de Dezvoltare Strategică pentru 2001-06. Conform 
reglementărilor adecvate �i în linie cu standardele interna�ionale, Oficiul Na�ional de Audit 
a fost reorganizat într-o institu�ie guvernamentală supremă de audit. 
 

2. Mediul controlului public intern 
 
Această sec�iune prezintă o analiză a institu�iilor de stat de top, precum Seimas 
(parlamentul), guvernul �i ministerele Republicii Lituania. Principiile �i regulile cheie de 
control intern sunt aplicate �i institu�iilor de nivel inferior �i celor din cadrul auto-
guvernării (municipalită�i); totu�i, datorită unor structuri guvernamentale �i de activitate 
diferite, precum �i organisme reglementate de acte normative individuale, acestea pot fi 
analizate doar în baza cunoa�terii actelor normative care le guvernează activită�ile. 
 
Lituania a dezvoltat un sistem CPI inclus în Legea privind Controlul �i Auditul Intern, care 
define�te obiectivele, principiile, responsabilită�ile �i răspunderea de bază privind 
func�ionarea controlului intern (inclusiv controlul financiar �i auditul intern). La nivel de 
stat, activele statului sunt auditate de institu�ia supremă de audit (Oficiul Na�ional de Audit 
din Lituania), care este răspunzătoare în fa�a Seimas. Oficiul Na�ional de Audit efectuează 
audituri financiare �i de performan�ă. 
 
Auditurile interne ale unei entită�i publice (care sunt în conformitate cu criteriile stabilite în 
acte normative adecvate) sunt efectuate de unită�i de audit intern (UAI) care sunt 
subordonate �i răspunzătoare fa�ă de �eful unei entită�i legale publice. Alte entită�i legale 
sunt auditate de o unitate centralizată de audit intern a unei institu�ii superioare. UAI-urile 
persoanelor juridice de drept public raportează cu privire la activită�ile lor direct către 
Ministerul Finan�elor, în fiecare an. Persoanele juridice de drept public prezintă un raport cu 
privire la func�ionarea sistemului de control financiar persoanei juridice de drept public 
căreia îi sunt subordonate sau în a cărei sferă de reglementare se află, iar institu�iile de stat de 
top prezintă acest raport Ministerului Finan�elor. 
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Bugetul programului, pregătit în conformitate cu principiile de planificare strategică, este 
elaborat în Lituania �i este aprobat de către Seimas. Reforma contabilită�ii din sectorul 
public este în curs de implementare �i face trecerea de la contabilitatea pe bază de numerar la 
contabilitatea de angajament. Introducerea noilor principii contabile ar trebui să creeze 
condi�ii mai favorabile pentru fluxuri de informare mai bune care să îmbunătă�ească 
controalele interne. 
 
Au fost dezvoltate Programele Na�ionale Anti-corup�ie (2002-07 �i 2009-10), iar 
implementarea lor este stabilită �i controlată de guvern, cu implicarea Serviciului de 
Investiga�ii Speciale. Prevenirea corup�iei este efectuată de guvern, Comisia Oficială 
Principală de Etică, Serviciul Special de Investiga�ii �i alte institu�ii de stat �i municipale, 
precum �i institu�ii nestatale. Serviciul Special de Investiga�ii, în conformitate cu Legea 
privind Activită�ile opera�ionale, efectuează activită�i opera�ionale �i dezvăluie acte de 
corup�ie (mită, corup�ie, abuz de func�ie, etc.). 
 
În cazul detectării de nereguli pe parcursul auditului intern care să fie investigate de 
institu�iile de aplicare a legii, �eful unită�ii de audit intern ar trebui să transfere toate 
documentele de audit intern către institu�iile competente de aplicare a legii. Atunci când 
auditul statutar detectează nereguli care trebuie să fie investigate de entită�ile adecvate ale 
administra�iei publice sau de către institu�iile de aplicare a legii, documentele statutare de 
audit ar trebui să fie transferate printr-o decizie adecvată a �efului ONA sau adjunc�ii 
acestuia. 
 

3. Conceptul de control public intern  
 
Sistemul CPI a fost construit �i dezvoltat în conformitate cu principiile INTOSAI. 
Următoarele prevederi sunt consolidate în Legea privind Controlul �i Auditul Intern. 
 

• Controlul intern reprezintă întregul set de controale creat de managementul unei 
persoane juridice de drept public pentru a oferi o asigurare rezonabilă că opera�iunile 
persoanei juridice de drept public sunt legale, economice, eficiente �i transparente, că 
planurile strategice �i de alt fel sunt implementate, că activele sunt protejate, că 
informa�iile financiare �i raportarea sunt de încredere �i exhaustive, că răspunderile 
contractuale fa�ă de ter�i sunt îndeplinite �i că toate riscurile identificate sunt 
gestionate. 

• Controlul financiar este o parte constituentă din sistemul de control intern al unei 
persoane juridice, care este folosit pentru a asigura legalitatea activită�ilor economice 
ale unei persoane juridice de drept public �i conformitatea cu principiile 
managementului financiar solid:  economie, eficacitate, eficien�ă �i transparen�ă. 

 
În Lituania, responsabilitatea pentru crearea �i func�ionarea unui control intern eficient în 
cadrul persoanelor juridice de drept public este alocată �efilor acestor persoane juridice. În 
dezvoltarea �i implementarea monitorizării controlului financiar, �efii trebuie să-�i aprobe 
propriile reguli pentru control financiar. Regulile pentru control financiar se bazează pe 
cerin�ele minime pentru control financiar aprobate de Ministrul Finan�elor. Regulile pentru 
control financiar (inclusiv referiri la alte documente interne) trebuie să con�ină procedurile 
de control implementate de la adoptarea deciziei până la implementarea acesteia �i includerea 
opera�iunilor economice în registre contabile. Elaborarea corectă �i la timp �i prezentarea 
rapoartelor contabile este un alt obiectiv esen�ial de control financiar. Regulile controlului 
financiar specifică proceduri de control financiar care sunt stabilite în baza naturii 



185 
 

 

activită�ilor �i elementelor specifice ale acestora, a riscurilor de performan�ă, a structurii 
organiza�ionale, a sistemelor contabile �i informatice �i a stării de protec�ie a activelor în 
cadrul unei persoane juridice. 
 
�eful unei persoane juridice de drept public supraveghează func�ionarea controlului 
financiar �i îi analizează eficien�a în cadrul persoanei juridice de drept public. Unită�ile de 
audit intern asigură asisten�ă semnificativă în această zonă prin oferirea de recomandări cu 
privire la dezvoltarea sistemului de control intern �i la monitorizarea implementării 
recomandărilor oferite. 
 
Oficiul Na�ional de Audit, în calitate de institu�ie supremă de audit, oferă �i recomandări 
semnificative cu privire la îmbunătă�irea controlului intern. 
 

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
Legea privind Controlul Intern �i Auditul Intern stabile�te responsabilitatea �efilor 
persoanelor juridice din sectorul public pentru crearea unui sistem eficient de control intern, 
func�ionarea �i îmbunătă�irea acestuia �i desemnarea personalului responsabil pentru 
controalele financiare. În conformitate cu această lege, controlul intern acoperă toate cele 
cinci componente inter-rela�ionate ale COSO. În crearea sistemului său de control intern, 
�eful unei persoane juridice de drept public asigură faptul că activită�ile sale respectă textele 
de lege, regulamentele de lucru (regulile privind procedura internă de lucru), procedurile, 
planurile strategice �i contractele persoanei juridice de drept public �i asigură fiabilitatea 
performan�ei �i informa�iilor financiare, eficien�a performan�ei �i protec�ia activelor 
�i pasivelor. În conformitate cu legea, managerul administrativ de top al persoanei juridice de 
drept public, denumit Cancelar, este responsabil pentru func�ionarea controlului intern �i 
monitorizarea acestuia. Acesta este func�ionar public de carieră, nu un func�ionar public de 
încredere politică (publică), adică nu un manager desemnat.  
 
El sau ea desemnează personalul responsabil pentru implementarea procedurilor de control 
financiar intern în cadrul persoanei juridice. 
 
De�i alocarea func�iilor de control este de competen�a Cancelarului, delegarea autorită�ii 
decizionale este de competen�a managerilor de top (de exemplu, mini�tri) ai persoanei 
juridice de drept public. Mini�trii, ca membri ai guvernului, sunt responsabili pentru 
implementarea programului guvernamental, pentru priorită�ile acestuia, precum �i pentru 
rezultatele planificate în domeniul care le este alocat. Cancelarul este responsabil pentru 
elaborarea �i implementarea planurilor strategice ale ministerului �i pentru coordonarea �i 
controlul activită�ilor unită�ilor administrative ale ministerului. Acesta asigură faptul că în 
implementarea activită�ii strategice sunt folosite la nivelul maxim planurile de activitate ale 
ministerului, precum �i resurse financiare, materiale, intelectuale �i informa�ionale. La 
ordinul ministrului, Cancelarul coordonează �i controlează activită�ile organismelor 
subordonate ministerului. 
 
Înainte ca �eful persoanei juridice de drept public să ia decizii, are loc controlul ex ante fie 
prin acceptarea fie prin respingerea deciziilor rela�ionate cu utilizarea activelor de stat �i 
municipale �i răspunderile fa�ă de ter�i. Func�ia de control ex ante este separată de 
ini�ierea �i implementarea deciziei. Controlul financiar ex ante este efectuat de contabilul 
�ef (�eful unei unită�i structurale contabile). Contabilul �ef, în efectuarea controlului 
financiar ex ante, semnează sau refuză să semneze documente adecvate permi�ând efectuarea 
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unei opera�iuni economice. Contabilul �ef, prin semnarea documentelor opera�iunii 
economice, certifică faptul că aceasta este legală, documentele rela�ionate cu performan�a 
acestei opera�iuni sunt pregătite în mod adecvat �i că resursele creditoare aprobate sunt 
suficiente pentru efectuarea opera�iunii economice. 
 
Contabilul �ef, în efectuarea controlului financiar ex ante, are dreptul, fără acordarea unei 
instruc�iuni separate de către managerul de top (�eful) persoanei juridice de drept public, să 
primească din partea �efilor (func�ionarilor seniori) ai unită�ilor structurale �i 
func�ionarilor publici ai persoanelor juridice de drept public, clarificările scrise �i orale cu 
privire la pregătirea documentelor necesare pentru efectuarea opera�iunii economice �i copii 
ale documentelor rela�ionate cu efectuarea opera�iunii economice. În conformitate cu actele 
normative în vigoare, contabilul �ef este subordonat direct managerului administrativ de top 
al persoanei juridice de drept public. 
 
Seismas (parlamentul) aprobă bugetul de stat al Republicii Lituania. Persoanele juridice de 
drept public î�i aprobă estimările pe program �i măsurile lor de implementare, în 
conformitate cu bugetul aprobat. Managerii de top ai persoanei juridice de drept public, în 
delegarea autorită�ii de implementare, nu-�i pot delega răspunderea privind implementarea 
acestor func�ii �i a cheltuielilor rela�ionate cu această implementare. 
 
Controlul intern asigură faptul că activită�ile unei persoane juridice de drept public sunt 
efectuate în conformitate cu procedura prevăzută de legi �i alte acte normative, în 
conformitate cu planurile strategice sau de activitate de alt tip �i cu programele �i 
procedurile orientate către protejarea activelor statului �i a celor municipale, precum �i a 
răspunderii fa�ă de ter�i împotriva fraudelor, delapidării, deturnării de fonduri, gestiunii 
frauduloase sau altor acte ilegale, �i că persoana juridică de drept public respectă principiile 
de management financiar solid în activită�ile sale. În timpul perioadei de criză economică �i 
pentru a economisi bani, s-a acordat o aten�ie mai mare legalită�ii opera�iunilor economice 
efectuate �i integrită�ii �i economiei eviden�elor contabile. 
 
Legea privind Achizi�iile Publice prevede cerin�e stricte pentru stabilirea �i efectuarea 
achizi�iilor publice �i stabile�te responsabilitatea managerilor de top ai unei autorită�i 
contractante, precum �i proceduri detaliate de achizi�ii publice. O parte din procedurile de 
achizi�ii sunt efectuate de către Organul Central de Achizi�ii - prin procedura centralizată de 
achizi�ii la nivel de stat. Stabilirea procedurilor de achizi�ii publice este supravegheată de 
Oficiul de Achizi�ii Publice subordonat Ministerului Economiei din Republica Lituania. 
 
În fiecare an, managerul de top (�eful) persoanei juridice de drept public prezintă un raport 
cu privire la starea controlului financiar (în cadrul declara�iei anuale) în interiorul persoanei 
juridice de drept public respective, inclusiv al persoanelor juridice de drept public subordonate 
acesteia sau alocate zonei sale de management. Principiul pentru prezentarea raportului este 
bazat pe principiul raportării persoanei juridice de drept public superioare - persoanele 
juridice inferioare rezumă datele cu privire la persoanele juridice �i raportează cu privire la 
activită�ile pe care le-au efectuat. Raportul cuprinde aspecte esen�iale de control financiar. 
Acest lucru asigură răspunderea sectorului privat. Managerul de top al persoanei juridice de 
drept public semnează raportul. Ministerul Finan�elor analizează rapoartele de control 
financiar ale persoanelor juridice de drept public de top �i pregăte�te o analiză a acestor 
rapoarte. În baza datelor primite, este analizată cerin�a pentru îmbunătă�irea actelor 
normative existente �i a altor documente. 
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3.2. Auditul Intern 
 
Baza legală. 

• Legea privind Controlul Intern �i Auditul Intern (Legea CFPI) aprobată în anul 2002.  
Documentul define�te cadrul legal de bază, obiectivele �i procedurile pentru 
func�ionarea controlului intern, inclusiv a controlului financiar �i a auditului intern 
în cadrul unei persoane juridice, precum �i responsabilită�ile �efilor acesteia (în 
baza unor principii acceptate la nivel interna�ional): COSO, IIA, etc.). 

• Carta Standard a Unită�ii de Audit Intern aprobată prin decizie de guvern în anul 
2003.  Activită�ile unită�ii de audit intern vor fi guvernate de Carta de Audit Intern 
aprobată de �eful persoanei juridice de drept public, care este dezvoltată în baza 
textului �ablon pentru Carta de Audit Intern aprobat de către guvern. 

• Regulile de Etică Profesională pentru Auditori Interni (Codul de Etică) aprobate prin 
Ordin al Ministrului Finan�elor al Republicii Lituania în 2003. Documentul 
define�te principiile �i normele de conduită profesională pentru auditorii interni ai 
unei persoane juridice de drept public, pe care ace�tia le vor urma atunci când î�i 
exercită drepturile, î�i îndeplinesc responsabilită�ile �i func�iile. 

• Metodologia Standard de Audit Intern aprobată prin Ordin al Ministrului Finan�elor 
al Republicii Lituania în 2003. Documentul are scopul de a ajuta unitatea de audit 
intern în elaborarea metodologiei de audit intern, �inând cont de caracteristicile 
activită�ilor efectuate de persoana juridică de drept public. 

• Liniile Directoare de Audit Intern aprobate de către Comisia Permanentă 
Interdepartamentală pentru Coordonarea Dezvoltării Sistemului de Audit Intern în 
Sectorul Public în anul 2003. Liniile directoare servesc drept unealtă de referin�ă 
suplimentară �i cuprinzătoare pentru a oferi auditorilor interni ai persoanelor juridice 
de drept public principiile, conceptele �i recomandările care îi vor sus�ine în 
efectuarea activită�ilor lor �i pregătirea manualelor specifice de audit intern. 

 
Natura independen�ei func�ionale a auditorului intern fa�ă de managerul de top căruia 
auditorul intern îi este ata�at poate fi clarificată după cum urmează. 
 

3.2.1. Libertatea raportării de audit �i recomandărilor către managementul de top 
sau nivelurile mai joase 

 
Aspectele de bază �i starea de independen�ă func�ională a auditului intern în Lituania sunt 
cuprinse în Legea CFPI existentă �i în legisla�ia secundară �i ter�iară. Independen�a 
func�ională a auditorului intern se referă la a fi liber de interferen�ă în stabilirea ariei de 
acoperire a auditului intern, îndeplinirea activită�ii de audit �i comunicarea rezultatelor. De 
asemenea, UAI poate să nu fie implicată în îndeplinirea vreunei func�ii manageriale a 
persoanei juridice de drept public. UAI raportează direct către �eful unei persoane juridice de 
drept public, ceea ce înseamnă că UAI este liberă din perspectivă organiza�ională de 
influen�a �i controlul managementului senior. 
 
Mai mult, în cazuri de dezacorduri �i conflicte, �eful UAI are dreptul de a dezbate situa�ia 
cu Ministerul Finan�elor (UCA). UCA evaluează modul în care aspectele men�ionate mai 
sus sunt implementate �i func�ionează în timpul analizelor de evaluare a calită�ii unită�ilor 
de audit intern, consultărilor �i în baza altor surse de informare. De asemenea, UCA 
monitorizează desemnarea �i demiterea �efului UAI: reprezentantul UCA participă ca 
membru al comisiei pentru selectarea candida�ilor pentru pozi�ia de �ef al UAI. �eful unei 
persoane juridice de drept public care îl demite pe �eful UAI, va informa Ministerul 
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Finan�elor despre demitere, indicând motivele în toate cazurile, cu excep�ia cazului în care 
�eful UAI s-a retras din proprie ini�iativă sau la cerere (Legea CFPI). 
 
UAI oferă managerului persoanei juridice �i Ministerului Finan�elor raportul anual cu 
privire la activită�ile sale din anul respectiv, care va acoperi mai multe aspecte legate de 
performan�ă, inclusiv detaliile privind orice constatări majore de audit unde sunt necesare 
ac�iuni urgente, dar care nu au fost luate, inclusiv acelea identificate în rapoartele din anii 
anteriori. 
 

3.2.2. Utilizarea de carte de audit care trebuie agreate de management �i func�ia 
de audit intern 

 
Legea CFPI prevede că activită�ile UAI sunt guvernate de Carta de Audit Intern aprobată de 
�eful unei persoane juridice de drept public, care este dezvoltată în baza Cartei Standard de 
Audit Intern aprobate de guvern. Obiectivele, sarcinile, func�iile, drepturile �i alte aspecte 
organiza�ionale ale UAI sunt definite în documentul men�ionat mai sus. De asemenea, 
auditorul intern va semna fi�a postului (care de obicei face referire la Carta Unită�ii de 
Audit Intern) după ce este angajat ca func�ionar public. Auditorul intern nu poate fi implicat 
în îndeplinirea vreunei func�ii manageriale în cadrul organiza�iei (Legea CFPI). 
Independen�a �efului UAI este un aspect esen�ial în asigurarea unui serviciu eficient pentru 
management. Uneori se întâmplă ca auditorii interni să fie implica�i în opera�iunile zilnice 
ale organiza�iei, de exemplu auditorii interni care participă la activită�ile diverselor comisii 
în calitate de membru (nu în calitate de observator), dezvoltarea unei piste de audit în cadrul 
organiza�iei, crearea de programe anti-corup�ie, etc. UCA urmăre�te aceste situa�ii �i le 
prezintă �efilor institu�iilor publice (în scris sau în timpul analizelor de evaluare a calită�ii 
ale UAI-urilor) pentru a păstra independen�a func�ională a auditorului intern. �eful UAI 
poate informa UCA despre astfel de cazuri �i/sau le poate prezenta în raportul anual cu 
privire la activită�ile UAI. 
 
Auditorul intern este obligat prin Regulile de Etică Profesională �i trebuie să refuze să 
efectueze auditul intern prin notificarea �efului UAI �i a �efului persoanei juridice de drept 
public despre astfel de cazuri în care efectuarea auditului intern la persoana juridică de drept 
public poate da na�tere unui conflict de interese publice �i private (Legea CFPI).  
 

3.2.3. Instruirea  
 
Până în 2009, Centrul de Instruire al Ministerului Finan�elor a continuat să organizeze 
instruiri pentru auditorii interni �i al�i actori din cadrul CFPI. Majoritatea programelor de 
instruire au fost create în anii 2000-01. Totu�i, sistemul de instruire învechit a trebuit să fie 
reformat, programele de instruire să fie revizuite �i actualizate în conformitate cu cele mai 
moderne standarde UE. Ministerul Finan�elor (UCA), în calitate de coordonator al instruirii 
auditorului intern a implementat, în cooperare cu Centrul de Instruire, proiectul „Consolidarea 
Capacită�ilor Administrative ale Func�ionarilor Publici în Zona Controlului Financiar �i 
Auditului Intern” (în baza Programului UE de Facilitare a Tranzi�iei). Începând din anul 
2010, a fost introdus un nou program de proceduri de certificare pentru auditorii publici 
interni. Programul de instruire constă în module de instruire pe �ase niveluri, fiecare dintre 
acestea durând 40-60 de ore de predare. Pachetul de instruire �i aranjamentele de instruire 
sunt organizate în mod profesionist, concentrându-se pe o în�elegere a conceptelor �i 
reglementărilor care guvernează auditul intern, auditul intern al institu�iilor publice, auditul 
intern pe sector; �i o concentrare a auditului intern pe capacită�ile administrative, 
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planificarea strategică, audituri de asisten�ă UE �i aspecte psihologice. Modulele sunt 
predate de profesori universitari �i auditori interni/externi profesioni�ti. Fiecare modul se 
finalizează cu un examen corespunzător. După finalizarea cu succes a programului de instruire 
necesar, auditorii interni din sectorul public primesc un certificat. Legea CFPI încurajează 
auditorii interni să-�i îmbunătă�ească permanent cuno�tin�ele, abilită�ile �i alte calită�i 
�i capacită�i profesionale. În prezent, certificarea auditorilor interni din sectorul public este 
voluntară. Certificatul demonstrează calitatea auditorului intern. Există �i alte tipuri de 
instruire în sectorul public asigurate frecvent de exper�i locali �i străini �i de Ministerul 
Finan�elor, într-un anumit domeniu al auditului intern (de exemplu, audituri pe achizi�ii 
publice, audituri ale sistemelor informa�ionale, etc.) în cadrul unor seminarii de o zi sau 
două. 
 
�efii UAI sunt liberi din perspectivă organiza�ională de influen�a �i controlul 
managementului senior în virtutea raportării direct către �eful persoanei juridice de drept 
public (Legea CFPI). 
 
Conform cadrului legal existent, fiecare institu�ie publică î�i asumă responsabilitatea pentru 
implementarea programelor bugetare particulare, compilarea �i executarea acestora, în 
limitele creditelor aprobate, ale estimărilor de cheltuieli �i ale utilizării eficiente a creditelor 
aprobate. Func�ia principală a auditului intern este de a oferi recomandări �efului persoanei 
juridice de drept public cu scopul de a îmbunătă�i activită�ile, managementul �i controlul 
intern al persoanei juridice de drept public. În implementarea acestei func�ii, auditorul intern 
va evalua planurile de ac�iune strategică �i de alt tip, implementarea programelor persoanei 
juridice de drept public �i utilizarea economică, eficientă �i efectivă a activelor de stat �i 
municipale. Auditorul intern, în baza obiectivului auditului intern, poate efectua audituri 
financiare, opera�ionale, de performan�ă �i conformitate, precum �i audituri ale sistemelor 
informa�ionale �i combina�ii poten�iale ale acestor audituri. 
 
Sarcina de consultan�ă este definită în Legea CFPI: auditul intern asigură o evaluare 
independentă, obiectivă (analiză, evaluare �i consultan�ă), proiectată să îmbunătă�ească 
performan�a unei persoane juridice de drept public. Activită�ile de consultan�ă sunt 
orientate practic către activitatea de audit intern deja efectuată de auditorul intern �i se 
bazează pe constatările �i recomandările oferite. 
 
Legea CFPI prevede că �eful unei persoane juridice de drept public va asigura faptul că 
�eful persoanei auditate ia o decizie cu privire la implementarea recomandărilor de audit 
intern prevăzute în raportul de audit. În caz de dezacorduri cu recomandările oferite, �eful 
institu�iei/direc�iei auditate va oferi �efilor persoanei juridice de drept public �i UAI o 
explica�ie scrisă cu privire la motivele dezacordului lor. �eful persoanei juridice de drept 
public va lua decizia finală cu privire la implementarea recomandărilor. De asemenea, �eful 
persoanei juridice de drept public asigură faptul că recomandările prezentate de o unitate de 
audit intern sunt implementate într-o anumită perioadă de timp. 
 
Metodologia standard de audit (aprobată de Ministrul Finan�elor) stipulează că în cazurile în 
care un nivel de risc (asumat de �eful entită�ii auditate) referitor la erorile �i deficien�ele 
detectate în timpul auditului intern poate avea un impact negativ asupra activită�ilor celui 
auditat, UAI îl va notifica pe �eful persoanei juridice de drept public, în special dacă �eful 
celui auditat nu �ine seama de recomandările oferite de auditorul intern �i nu elimină 
deficien�ele. �eful UAI are �i dreptul de a aborda UCA cu privire la preocupări despre care 
el/ea consideră că nu sunt abordate în mod adecvat. Dacă sunt identificate indicii de fraudă 
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�i/sau nereguli pe parcursul auditului intern, �eful UAI va prezenta fără întârziere toate 
cazurile respective institu�iilor de aplicare a legii în baza procedurii stabilite de legi �i alte 
reglementări. 
 

3.2.4. Rela�ia auditului intern cu auditul extern  
 
Cooperarea dintre Oficiul Na�ional de Audit (ONA) �i auditorii interni se bazează pe 
legisla�ia existentă: 

• auditorii interi vor prezenta planurile anuale de audit �i rapoartele anuale ale 
activită�ilor UAI către ONA (Legea CFPI); 

• pentru a evita duplicarea func�iilor sau activită�ilor corespunzătoare, activită�ile 
UAI vor fi coordonate �i se va face schimb de informa�ii cu al�i auditori care 
efectuează activită�i de audit în cadrul unei persoane juridice de drept public (Legea 
CFPI). 

• ONA colaborează cu alte institu�ii de audit, întreprinderi �i unită�i de audit intern 
(Legea privind Oficiul Na�ional de Audit); 

 
• un auditor extern poate folosi rezultatele activită�ii auditorului intern pentru a reduce 

aria de acoperire a procedurilor sale de audit (Cerin�ele privind Auditul Na�ional). 
 
Dat fiind interesul lor comun pentru a operare adecvată a CFPI �i îmbunătă�irea 
managementului sectorului public, ONA �i auditorii interni se sus�in unii pe ceilal�i în 
următoarele moduri: 

• împărtă�irea experien�elor profesionale de audit; 
• majorarea ariei de acoperire a utilizării de către auditorii externi �i cei interni a 

activită�ii celorlal�i; 
• îmbunătă�irea metodologiilor de audit; 
• dezvoltarea asigurării calită�ii în audit. 

 
Cooperarea strânsă dintre ONA �i UCA se produce în termeni de dezvoltare a formatului de 
instruire în auditul intern. Întrucât UCA coordonează procesul de instruire pentru auditorii 
interni �i al�i actori din cadrul CFPI, reprezentan�ii ONA sunt deseori invita�i să �ină 
conferin�e �i să-�i împărtă�ească experien�a practică pe anumite chestiuni specifice de 
instruire (adică audituri ale sistemelor informatice, audituri ale achizi�iilor publice, etc.). 
 
Reprezentan�ii ONA, ai UCA �i ai auditului intern din sectorul public sunt invita�i uneori 
să participe la �edin�e comune organizate de Comitetul de Audit al Seimas pentru a ridica 
probleme urgente �i a-�i prezenta părerile din perspectiva auditorilor interni �i externi. 
 

3.2.5. Consilii sau comitete de audit 
 
În anul 2001, la începutul procesului de dezvoltare a auditului intern în Lituania, Comisia 
Interdepartamentală Permanentă pentru Coordonarea dezvoltării Sistemului de Audit Intern în 
Sectorul Public (CIP) a fost înfiin�ată prin decizie de guvern. Principala sarcină a CIP a fost 
de a monitoriza �i coordona dezvoltarea sistemului de audit intern în sectorul public. A 
îndeplinit �i alte func�ii, precum evaluarea, comentarea cu privire la, emiterea de opinii �i 
recomandări către institu�iile statului referitor la crearea de unită�i de audit intern, la 
metodologiile �i procedurile de audit intern, la rapoartele individuale �i recomandările de 
audit intern �i la rapoartele anuale ale Ministerului Finan�elor cu privire la starea unită�ilor 
de audit intern în cadrul institu�iilor publice. CIP a func�ionat timp de opt ani �i în anul 
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2009, în urma schimbărilor legii guvernamentale, �i-a finalizat procedurile. Alternativele, 
atunci când sunt necesare, vor fi luate în calcul în viitor. 
 
Comitetul Parlamentar de Audit se ocupă în mare de chestiuni rela�ionate cu Oficiul 
Na�ional de Audit. Totu�i, el ia în calcul �i raportul anual privind func�ionarea sistemului 
de audit intern în sectorul public pregătit de UCA. Acest comitet de audit dezbate proiectele 
de lege, pregăte�te concluziile cu privire la acestea �i analizează chestiuni legate de 
contabilitate, declara�ii financiare �i audituri externe �i interne. 
 

3.3. Coordonarea controlului public intern  
 
Pentru a sus�ine sistemul de CFPI armonizat în Republica Lituania, func�iile UCA au fost 
alocate Departamentului de Metodologie a Controlului Financiar (denumit în prezent 
Departamentul de Audit Intern �i Metodologie a Controlului Financiar) al Ministerului 
Finan�elor, care a fost înfiin�at la data de 1 octombrie 2001. Departamentul este responsabil 
fa�ă de Cancelar �i Vice-ministrul adecvat pentru Ministerul Finan�elor �i are următoarea 
structură: 

• Direc�ia de Metodologie �i Monitorizare a Auditului Intern �i Controlului Financiar 
(care combină din anul 2009 două direc�ii separate - Direc�ia de Metodologie a 
Managementului Controlului Financiar �i Direc�ia de Metodologie �i Monitorizare 
a Auditului Intern) denumită în continuare „direc�ia; 

• Direc�ia de Analiză a Auditului Intern. 
 
Îndepline�te următoarele func�ii principale: 

• dezvoltarea legisla�iei �i orientării metodologie cu privire la controlul financiar �i 
auditul intern; 

• analize de asigurare a calită�ii activită�ilor unită�ilor de audit intern (verificări pe 
loc); 

• analiza func�ionării sistemelor de audit intern �i control financiar, analiza rapoartelor 
anuale; 

• raportarea anuală către guvern �i parlament cu privire la func�ionarea sistemului de 
audit intern în sectorul public; 

• coordonarea instruirii în domeniul auditului intern �i controlului financiar; 
• sarcini speciale referitoare la coordonarea auditului pentru fondurile UE (perioada de 

programare 2004-06).  
 

Direc�ia efectuează analize de asigurare a calită�ii �i verificări pe loc ale activită�ilor 
unită�ilor de audit intern conform cerin�elor stabilite, a�a cum prevede Legea CFPI �i alte 
acte normative ce reglementează auditul intern �i analizează func�iile unită�ilor de audit 
intern în sectorul public. 
  
Analizele de asigurare a calită�ii sunt efectuate în conformitate cu programele de analiză ale 
UAI elaborate de �eful direc�iei sau după necesită�i. Direc�ia analizează activită�ile UAI 
în baza analizelor de asigurare a calită�ii, precum �i organizarea activită�ilor UAI, 
dezvoltarea �i implementarea planurilor UAI, a procedurilor �i documenta�iei de audit 
intern, a activită�ilor sale de urmărire, management al resurselor umane �i altor chestiuni 
rela�ionate cu func�ionarea �i calitatea UAI. După finalizarea analizei performan�ei UAI, 
se emite un raport de analiză. Raportul de analiză este adresat �efului persoanei juridice de 
drept public, care poate comenta cu privire la constatările �i recomandările din acesta �i/sau 
lua măsurile adecvate referitor la dezvoltarea viitoare a UAI. Raportul de analiză este pus �i 
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la dispozi�ia �efului UAI analizate, care este responsabil pentru implementarea 
recomandărilor oferite. 
 
În fiecare an până la data de 1 iulie, UCA din cadrul Ministerului Finan�elor pregăte�te �i 
trimite către guvern �i Comitetul Parlamentar de Audit raportul anual cu privire la 
func�ionarea sistemului de audit intern în sectorul public (Legea CFPI). Acest raport anual 
este pregătit în baza informa�iilor colectate de la unită�ile de audit intern (în fiecare an până 
la data de 1 martie �eful UAI va pregăti �i înainta raportul anual cu privire la activită�ile 
unită�ii, inclusiv informa�ii despre func�ionarea sistemului de control intern în cadrul 
entită�ii publice, către Ministerul Finan�elor). Raportul anual cu privire la func�ionarea 
sistemului de audit intern acoperă �i principalele chestiunii rela�ionate cu activită�ile UCA 
�i informa�ii colectate pe parcursul analizelor de asigurare a calită�ii UAI-urilor. Raportul 
anual informează ministerele de resort �i alte autorită�i despre planurile UCA �i 
recomandările de ac�iuni noi pentru îmbunătă�iri viitoare. Ulterior, raportul anual cu privire 
la func�ionarea sistemului de audit intern este analizat de guvern �i de Comitetul 
Parlamentar de Audit, în cadrul căruia se pot lua decizii cu privire la dezvoltarea ulterioară a 
sistemului de audit intern în cadrul sectorului public. 
 
De asemenea, �eful persoanei juridice de drept public raportează anual către Ministerul 
Finan�elor cu privire la starea controlului financiar în cadrul persoanei juridice de drept 
public, inclusiv a institu�iilor subordonate acesteia �i a celor coordonate de acestea. 
Ministerul Finan�elor a emis un �ablon/formular standard pentru informa�iile colectate. 
Rapoartele anuale sunt concise �i se concentrează pe slăbiciunile sistemului, astfel încât �efii 
persoanelor juridice de drept public să poată evalua ei în�i�i starea principalelor componente 
de control �i să le folosească în beneficiul lor. Rapoartele anuale sunt folosite pentru 
referin�ă pentru evaluarea progresului de-a lungul anilor. 
 

4. Inspec�ia financiară 
 
Nu există un serviciu de inspec�ie financiară, dar Serviciul de Investigare a Infrac�iunilor 
Financiare (SIIF) este o institu�ie de aplicare a legii răspunzătoare fa�ă de Ministerul de 
Interne. Scopul acesteia este de a detecta �i investiga infrac�iunile, alte încălcări ale legii 
privind sistemul financiar �i infrac�iuni conexe. 
 
În îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu legile relevante, SIIF dezvăluie �i 
investighează activită�ile rela�ionate cu gestiunea frauduloasă �i neglijentă a contabilită�ii 
de către contribuabili, prezentarea de date false în mod voit referitor la impozite, taxe către 
stat �i alte plă�i către institu�iile �i agen�iile responsabile, evaziunea fiscală, evitarea 
plă�ii taxelor către stat, a asigurării sociale de stat �i a altor plă�i �i dezvăluie �i 
investighează �i activită�i rela�ionate cu legitimizarea banilor sau proprietă�ilor derivate 
din activitatea infrac�ională �i alte încălcări ale legii rela�ionate cu sistemul financiar. SIIF 
efectuează activită�i opera�ionale, anchete �i investiga�ii preliminarii în activită�ile 
economice �i financiare �i controlează �i cooperează cu organismele de aplicare a legii �i 
alte institu�ii �i agen�ii din Republic Lituania, din alte �ări �i cu organiza�ii 
interna�ionale pe chestiuni care intră în competen�a sa �i îndepline�te �i alte func�ii 
prevăzute de lege. 
 
SIIF este principala institu�ie responsabilă pentru coordonarea activită�ilor anti-spălare de 
bani �i are statutul de Unitate de Informa�ii Financiare în Lituania. Ac�ionează �i ca 
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partener pentru Biroul European Anti-fraudă (BEAF) �i îndepline�te rolul de Serviciu de 
Coordonare Anti-fraudă (SCAF) în Lituania. 
 

5. Reforme în curs �i/sau viitoare 
 
Sunt desfă�urate �i planificate reforme cu privire la următoarele chestiuni. 
 

• Modificarea �i dezvoltarea actelor normative existente pentru elaborarea unor 
chestiuni precum evaluarea controlului intern, calitatea auditului intern �i func�ia de 
audit intern în cadrul municipalită�ilor. 

• Continuarea procesului de instruire �i certificare pentru auditorii interni din sectorul 
public. Procesul de certificare pentru auditorii interni va fi dezvoltat suplimentar. 
Grupele stabilite pentru supraveghere, examinare �i exper�ii (�i alte grupuri de 
lucru) î�i vor extinde activită�ile.  

• Analize de asigurare a calită�ii unită�ilor de audit intern în sectorul public. Cu 
referire la metodologia dezvoltată �i planurile anuale, numărul de verificări pe loc va 
fi majorat pentru a spori calitatea performan�ei UAI. 

• La data de 30 decembrie 2010 s-a semnat un nou Contract de Cooperare între Oficiul 
Na�ional de Audit, Ministerul Finan�elor, Asocia�ia Controlorilor Municipali, 
Asocia�ia de Auditori Interni �i Camera Lituaniană de Auditori. În baza prevederilor 
sale, comitetul �i grupurile de lucru nou-înfiin�ate se vor concentra pe modificarea 
�i/sau dezvoltarea metodologiilor existente �i a unora noi, a chestiunilor ce privesc 
asigurarea calită�ii auditului, împărtă�irea experien�elor de audit, etc. 
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LUXEMBURG 

……………………………………………………………………… 

Controlul public intern1 

 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 

Prima Cameră a Auditorilor din Marele Ducat al Luxemburgului a fost înfiinţată în baza 
Decretului Marelui Ducat din 4 ianuarie 1840. Camera avea competenţe pentru a controla nu 
doar veniturile şi cheltuielile statului şi ale municipiilor, ci şi pe ale fundaţiilor şi instituţiilor 
aflate sub controlul statului. De asemenea, putea înainta guvernului propuneri de reducere a 
cheltuielilor. În plus, avea competenţe administrative şi jurisdicţie în ceea ce priveşte conturile 
şi contabilii şi avea puterea de a exercita controlul disciplinar asupra contabililor. 

Competenţele Camerei de a controla conturile municipiilor şi instituţiilor publice nu s-au 
menţinut pentru mult timp. În conformitate cu Legea din 23 septembrie 1847 de reglementare 
a conturilor municipiilor şi instituţiilor publice, controlul acestora a fost transferat 
Ministerului de Interne. 

Ulterior, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor au fost modificate din nou, în special 
prin Legea din 19 februarie 1931 privind organizarea Camerei Auditorilor şi a veniturilor 
generale, precum şi prin Legea din 27 iulie 1936 privind conturile statului. Din acel moment, 
Camera a efectuat controlul tuturor operaţiunilor financiare ale statului şi, în acest sens, a 
deţinut puterea de a respinge descărcarea bugetară. De asemenea, Camera a efectuat şi 
controlul ex ante al cheltuielilor statului, verificând pe baza documentelor justificative 
legalitatea şi regularitatea cheltuielilor după asumarea angajamentelor, dar înainte de 
efectuarea plăţilor. 

Prin Legea modificată din 7 martie 1969 a fost înfiinţat Inspectoratul General pentru Finanţe 
(Inspection Générale des Finances). 

În 1999, reforma întregului sistem public de control financiar şi management a condus la 
promulgarea Legii din 8 iunie 1999 privind înfiinţarea Curţii Auditorilor şi a Legii din 8 iunie 
1999 privind bugetul, conturile şi trezoreria statului, precum şi la revizuirea Articolului 105 
din Constituţie.  

Obiectivele Legii privind înfiinţarea Curţii Auditorilor, succesoarea Camerei Auditorilor, au 
fost următoarele: 

 investirea Curţii cu misiunea deplină şi mijloacele necesare pentru efectuarea unui control 
al finanţelor publice independent, neutru şi eficient; 

                                                            
1 Contribu�ia Ministerului de Finanţe, prin Inspectoratul General de Finanţe, din data de 30 iunie 2011. 
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 stabilirea unei delimitări clare între, pe de o parte, controlul financiar intern, care urma să 
fie organizat şi asigurat de către guvern, şi, pe de altă parte, controlul financiar extern, care 
urma să fie efectuat de Curtea Auditorilor; 

 însărcinarea Curţii Auditorilor cu verificarea ex post a legalităţii şi regularităţii veniturilor 
şi cheltuielilor, precum şi cu evaluarea gestionării financiare adecvate a fondurilor 
publice; 

 extinderea sferei de acţiune a Curţii Auditorilor dincolo de controlul gestiunii financiare a 
organismelor, serviciilor şi administraţiilor statului, astfel încât să acopere şi persoanele 
juridice de drept public şi privat care beneficiază de fonduri publice; 

 consolidarea funcţiei Curţii Auditorilor de consiliere şi asistenţă acordată parlamentului în 
chestiuni legate de controlul operaţiunilor financiare ale statului; 

 garantarea independenţei Curţii Auditorilor, în calitate de organism de control, de 
organismul executiv, în calitate de organism controlat. 

Reforma a fost însoţită şi de înfiinţarea unei Direcţii de Control Financiar (Direction du 
Contrôle Financier) responsabilă de controlul financiar în cadrul departamentelor ministeriale. 
Serviciul de trezorerie, înfiinţat în 1936, a fost reformat şi înlocuit de actuala Trezorerie a 
Statului (Trésorerie de l’Etat). Banca Generală a Statului, ale cărei servicii au fost asigurare de 
Banca de Economii a Statului (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat), a fost integrată în 
Trezoreria Statului. 

 

2. Mediul controlului public intern 

2.1. Controlul financiar exercitat de Camera Deputaţilor 

În ceea ce priveşte chestiunile financiare, controlul guvernului exercitat de Camera 
Deputaţilor constă în votarea anuală a bugetului şi impozitelor, dreptul de a lichida în fiecare 
an conturile statului şi supervizarea, într-o anumită măsură, a administrării patrimoniului 
public. 

De fapt, Constituţia conferă organismului legislativ dreptul de a acorda sau a refuza 
guvernului autorizarea de a colecta venituri şi de a face cheltuieli. Această autorizare este în 
mod normal exprimată prin votarea anuală a bugetului. Bugetul este stabilit sub forma unei 
legi, conform regulilor privind iniţiativa guvernamentală prevăzute în procedura legislativă. 

Dreptul Camerei de a lichida conturile statului reprezintă corolarul dreptului acesteia de a vota 
bugetul. În fiecare an, guvernul înaintează Camerei conturile generale ale statului, prezentând 
veniturile colectate şi cheltuielile efectuate în anul bugetar încheiat. Conturile generale sunt 
însoţite de un raport general al Curţii Auditorilor. La fel ca în cazul bugetului, acesta este 
aprobat de Camera Deputaţilor sub forma unei legi. 

În afară de controlul anual al gestiunii financiare a statului, organismului legislativ îi sunt 
atribuite prin Constituţie o serie de hotărâri care exced sfera de acţiune a administraţiei 
obişnuite a patrimoniului public. Nu se pot impune impozite altfel decât prin lege. Legea 
bugetului include autorizarea de a colecta impozitele ordinare. Impozitele extraordinare 
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necesită autorizare printr-o lege specială. Guvernul nu poate contracta împrumuturi, nu îşi 
poate asuma niciun angajament financiar important în numele statului, nu poate înstrăina nicio 
proprietate imobiliară a statului, nu poate achiziţiona nicio proprietate imobiliară importantă 
în favoarea statului şi nu poate efectua în favoarea statului niciun proiect important de 
infrastructură sau construcţii fără autorizare printr-o lege specială. Totuşi, o lege generală 
stabileşte pragul sub care nu este necesară autorizarea specială a Camerei. Bugetul de stat nu 
poate fi grevat de niciun angajament cu o durată mai mare de un an fiscal, exceptând cazul în 
care există o lege specială în acest sens. 

Curtea Auditorilor exercită o funcţie consultativă la cererea Camerei Deputaţilor. Când 
Camera solicită acest lucru, Curtea Auditorilor emite o opinie privind prevederile legii 
bugetului şi propunerile sau proiectele de lege referitoare la conturile statului şi ale 
persoanelor juridice de drept public. De asemenea, Camera poate consulta Curtea cu privire la 
propunerile sau proiectele de lege cu un impact financiar major asupra trezoreriei publice. În 
sfârşit, Camera poate în orice moment să mandateze Curtea pentru întocmirea unor rapoarte 
speciale privind domenii specifice ale gestiunii financiare, pe baza controalelor realizate 
pentru mai mulţi ani financiari. 

2.2. Contabilitatea bugetară 

Operaţiunile de cheltuieli sunt procese complexe din punct de vedere al obiectivelor 
divergente urmărite de diverşi participanţi. Prin urmare, este necesar, pe de o parte, să se 
respecte cu stricteţe regulile contabilităţii publice şi limitările definite în legea bugetului şi, pe 
de altă parte, cheltuielile să se efectueze într-un mod cât mai eficient. 

Toate operaţiunile de cheltuieli urmăresc sau ar trebui să urmărească reconcilierea celor două 
obiective. 

Pentru atingerea acestui scop, operaţiunile de cheltuieli au fost structurate în patru faze 
distincte: angajamentul, lichidarea sau confirmarea serviciului prestat, autorizarea plăţii şi 
plata. 

Angajamentul reprezintă actul prin care un organism public constată sau creează o obligaţie 
financiară care va avea drept rezultat o datorie. 

Întrucât toate cheltuielile sunt iniţiate prin angajamente (începând de la momentul respectiv), 
pentru corecta aplicare a legislaţiei financiare este important să se definească şi implementeze 
un sistem pentru înregistrarea, monitorizarea şi controlul ex ante al tuturor operaţiunilor de 
angajamente. 

Contabilitatea bugetară, care se ocupă cu înregistrarea colectării veniturilor şi operaţiunile de 
plată a cheltuielilor, se ţine conform principiului anualităţii, prin metoda contabilităţii de 
angajamente. 

Conform principiului anualităţii, veniturile şi cheltuielile realizate într-un an sunt înregistrate 
în funcţie de momentul în care drepturile câştigate şi datoriile rezultate în urma 
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angajamentelor au fost percepute sau contractate pe parcursurile anului respectiv, indiferent 
de data ulterioară a recuperării sau plăţii efective. 

În sfârşit, trebuie menţionat că angajarea cheltuielilor de capital este supusă unei planificări 
orientative multianuale. Planificarea multianuală se realizează numai în scopuri orientative, 
întrucât nu stabileşte un plafon multianual pentru cheltuielile de capital, şi în special pentru 
cheltuielile cu investiţiile, ci furnizează în orice moment doar informaţii complete şi detaliate 
privind progresele proiectelor a căror implementare se întinde pe mai mulţi ani. 

 

3. Conceptul de control public intern 

3.1. Responsabilitatea şi răspunderea managerială 

Responsabilitatea ministerială 

Responsabilitatea ministerială este inseparabilă de lipsa responsabilităţii Marelui Duce. Pentru 
ca un act al Marelui Duce să producă efecte, acesta trebuie să fie contrasemnat de un membru 
al guvernului, care îşi asumă responsabilitatea deplină pentru acesta. 

Constituţia conţine prevederi generale referitoare la responsabilitatea miniştrilor. Această 
responsabilitate este generală cu privire la actele care au o relaţie directă sau indirectă cu 
funcţiile ministerelor. Poate fi juridică, respectiv penală sau civilă, precum şi politică. 

Miniştrii sunt răspunzători pentru actele ai căror autori sunt, fie individual sau colectiv. 
Responsabilitatea pentru orice măsură adoptată în Consiliul de Stat este obligatorie pentru toţi 
membrii guvernului implicaţi în adoptarea măsurii respective. Totuşi, un ministru cu un vot 
contrar înregistrat în procesul-verbal al şedinţei consiliului este eliberat de răspundere. 

Guvernul în ansamblu şi fiecare ministru individual sunt răspunzători din punct de vedere 
politic pentru acţiunile lor în faţa Camerei Deputaţilor. Atunci când Camera dezaprobă 
acţiunile unuia sau mai multor miniştri sau ale întregului guvern, îşi exprimă dezacordul fie 
printr-un vot negativ asupra temei propuse pe ordinea de zi de către guvern, fie prin 
respingerea unui proiect de lege depus de miniştri. Prin refuzul de a vota bugetul anual, 
Camera poate face practic imposibilă administrarea afacerilor publice de către guvern. 

Responsabilitatea politică a miniştrilor poate fi supusă unor sancţiuni constând în obligaţia de 
a-şi încheia mandatul atunci când Camera nu le mai acordă încredere (moţiune de cenzură). 
Miniştrii obişnuiesc să demisioneze atunci când primesc primul vot ostil din partea Camerei. 

Un ordin verbal sau scris al Marelui Duce nu poate în niciun caz elibera un ministru de 
responsabilitate. Într-adevăr, responsabilitatea ministerială ar deveni iluzorie şi scutită de 
orice sancţiuni dacă Marele Duce ar putea să o acopere susţinând propria inviolabilitate. 

Conform Constituţiei, numai Camera are dreptul de a pune sub acuzare miniştrii. Această 
prevedere constituţională reprezintă o excepţie de la dreptul de urmărire a funcţionarilor 
publici. Punerea sub acuzare a miniştrilor este rezervată Camerei, pentru a împiedica orice 
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distorsiune în desfăşurarea afacerilor publice prin acţiuni legale eronate sau ofensatoare 
intentate de cetăţeni. Punerile sub acuzare admise împotriva miniştrilor pentru acte comise în 
exerciţiul funcţiunii lor sunt prezentate Curţii Supreme de Justiţie în sesiune plenară. Pentru 
ca răspunderea penală a miniştrilor să nu devină pur teoretică, în Constituţie este prevăzută o 
excepţie de la dreptul de graţiere al Marelui Duce, stipulându-se că un ministru condamnat 
poate fi graţiat numai la cererea Camerei. 

Numirea funcţionarilor publici în posturi de conducere 

Stabilitatea locului de muncă reprezintă un principiu fundamental al posturilor publice şi 
contribuie la asigurarea continuităţii, independenţei şi neutralităţii serviciilor publice. Oferă o 
garanţie esenţială împotriva concedierilor arbitrare, fie politice sau de altă natură. Statutul 
consacră această stabilitate stipulând că funcţionarii publici din administraţiile şi serviciile de 
stat sunt numiţi în posturi pe care le vor ocupa definitiv şi permanent. Prin urmare, un 
funcţionar public poate fi eliberat din funcţie numai în situaţii extraordinare, cum ar fi în urma 
unei sancţiuni disciplinare sau în cazul unei boli care nu îi mai permite să-şi exercite 
atribuţiile. 

În declaraţia din 12 august 1999, guvernul a reiterat solemn principiul tradiţional al numirii pe 
viaţă a funcţionarilor publici. S-a făcut o excepţie pentru funcţionarii care ocupă posturi de 
conducere în cadrul administraţiei. În acest sens, în declaraţia guvernului s-a menţionat că: 
„Modalitatea de a face personalul de conducere din cadrul administra�iei mai responsabil va 
fi aceea de a-l reintegra pe pozi�ii anterioare sau echivalente în momentul în care autoritatea 
ierarhică are posibilitatea de a stopa prematur func�iile de�inute de acesta, în conformitate 
cu prevederile statutului”. În ciuda principiului numirii pe viaţă pentru toţi funcţionarii 
publici, aşa cum este prevăzut în statut, guvernul a considerat util şi necesar în acest caz 
particular să stabilească un mecanism care ajută la creşterea sentimentului de responsabilitate 
a personalului de conducere din cadrul administraţiei prin limitarea numirii lor la o perioadă 
de şapte ani, cu posibilitate de reînnoire. 

Administraţia publică 

Guvernul îşi exercită atribuţiile administrative prin departamentele ministeriale şi serviciile 
publice aferente. Printre altele, acesta supervizează într-o anumită măsură administrarea 
municipiilor. Acest rol este încredinţat în mod special Ministerului de Interne. 

Organizarea, funcţionarea şi controlul administraţiei publice sunt asigurate de organismele 
puterii executive, respectiv Marele Duce şi membrii guvernului. Cu toate acestea, 
organismului legislativ îi revine exclusiv competenţa de a stabili administraţiile, cu excepţia 
creării şi stabilirii guvernului, care revin Marelui Duce. Guvernul îşi exercită rolul de 
supervizare şi administrare în baza unor prevederi generale şi speciale. 

Fiecare membru al guvernului este răspunzător de unul sau mai multe departamente 
ministeriale, care nu sunt persoane juridice independente de stat. Distribuţia departamentelor 
ministeriale între miniştri o realizează Marele Duce la formarea guvernului. Membrii 
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guvernului îşi exercită, fiecare în funcţie de departamentul(le) aflat(e) în subordinea sa, 
atribuţiile conferite guvernului prin Constituţie, legi şi regulamente. 

Conducerea efectivă a unui departament revine membrului relevant din guvern. În funcţie de 
exigenţele serviciului, acesta este asistat de unul sau mai mulţi consilieri cărora le poate fi 
delegată semnarea documentelor referitoare la detaliile unor decizii. Redactarea documentelor 
importante, în special întocmirea studiilor pilot privind actele legislative şi redactarea 
opiniilor legale sau a rapoartelor pe teme de politici generale este repartizată consilierilor 
guvernamentali şi agenţilor din serviciile de asistenţă ale administraţiei centrale. 

Rapoartele scrise ale ministerelor cu privire la activitatea lor în anul financiar încheiat sunt 
puse la dispoziţia Camerei Deputaţilor cel târziu la 1 martie. 

Unele servicii publice sunt separate de departamentele ministeriale şi se constituie în 
administraţii speciale conduse de directori administrativi învestiţi cu anumite puteri de 
decizie. Câteva dintre aceste servicii sunt: Administraţia pentru Impozite Directe, 
Înregistrarea şi Administrarea Domeniilor, Administraţia pentru Taxe Vamale şi Accize, 
Administraţia pentru Drumuri şi Poduri, Inspectoratul pentru Lucrări şi Minerit şi 
Administraţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Aceste administraţii sunt înfiinţate din motive tehnice şi practice. Sunt direct dependente şi 
monitorizate îndeaproape de către ministrul relevant. Nu sunt servicii descentralizate precum 
instituţiile publice. De fapt, în timp ce serviciile descentralizate se bucură de o oarecare 
autonomie şi reprezintă persoane juridice independente de stat, administraţiile sunt înglobate 
exclusiv în persoana juridică a statului şi reprezintă mai degrabă un caz de desconcentrare şi 
nu de descentralizare. 

Acelaşi principiu se aplică şi armatei şi poliţiei. Prin însăşi natura lor, organizaţiile publice 
pentru aplicarea legii se află sub controlul organismului executiv. Cu toate acestea, Constituţia 
rezervă în mod explicit organismului legislativ dreptul de a reglementa organizarea şi 
atribuţiile acestora. 

Controlul bugetar intern în administraţia guvernamentală 

Ministrul pentru Buget are drept de inspecţie în ceea ce priveşte gestiunea financiară a altor 
departamente ministeriale pentru a se asigura că angajamentele financiare ale acestora au fost 
stabilite cu atenţia cuvenită. 

Inspectoratul General pentru Finanţe este prezent în toate etapele esenţiale ale vieţii financiare 
a statului: joacă un rol activ în elaborarea şi clarificarea proiectului de buget; participă la 
activităţile de programare financiară, economică şi socială; şi emite o opinie privind 
propunerile şi proiectele de lege care pot avea un impact asupra finanţelor statului. Execută, în 
numele Ministrului pentru Buget, controlul ex ante al economiei măsurilor de execuţie 
bugetară, verificând conformitatea acestora cu politica generală a guvernului. În acest sens, 
intervine înainte de angajarea cheltuielilor. În calitate de corp de control, monitorizează 
execuţia propunerilor şi proiectelor de lege pe care le-a aprobat şi a programelor multianuale 
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stabilite de guvern, cât şi execuţia bugetului de stat, urmărind mişcările veniturilor şi 
operaţiile de cheltuieli. 

Trezoreria Statului, considerată „bancherul bugetului”, cuprinde diviziile de Plată şi 
Recuperare, Administrare Financiară şi Contabilitate. Divizia Contabilitate execută 
contabilitatea bugetară şi contabilitatea generală. Angajamentele asumate de ordonatorii de 
credite sunt înregistrate şi introduse în contabilitatea bugetară pentru ca statul să dispună pe 
parcursul anului financiar de informaţii complete şi actualizate cu privire la fiecare etapă a 
execuţiei bugetare. 

Direcţia de Control Financiar, subordonată Ministerului de Finanţe, este independentă de 
Inspectoratul General pentru Finanţe. Direcţia este responsabilă de coordonarea şi 
supervizarea funcţionarilor de control financiar care, la rândul lor, sunt responsabili de 
controlarea angajamentelor şi autorizarea plăţilor pentru toate cheltuielile, precum şi de 
lichidarea şi recuperarea tuturor veniturilor nefiscale relevante ale departamentelor aflate sub 
controlul său. Prin verificarea regularităţii şi legalităţii actelor ordonatorilor de credite aflaţi 
sub controlul său, inspectorii realizează un control ex ante  privind autorizările bugetare, fără 
a avea dreptul de a evalua adecvarea sau eficienţa economică a deciziilor financiare. 

Controlul extern exercitat de Curtea Auditorilor 

Aspectele bugetare şi fiscale trebuie hotărâte prin lege conform Constituţiei, ceea ce sugerează 
că puterea finală de decizie revine Camerei Deputaţilor. Camera deţine, de asemenea, puterea 
de a controla conturile generale ale statului. Pentru ca aceasta să-şi poată exercita aceste 
atribuţii de control, Camera dispune de dreptul la informare privind toate operaţiunile 
financiare ale statului. În acest scop, Constituţia menţionează Curtea Auditorilor ca instrument 
permanent de control, ceea ce permite Camerei să monitorizeze şi controleze gestiunea 
financiară a organismului executiv. 

Supranumită „Ochiul Camerei”, Curtea Auditorilor este independentă de organismul executiv, 
dar este responsabilă în faţa Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte desemnarea membrilor 
săi şi exercitarea atribuţiilor sale. Marele Duce numeşte preşedintele, vicepreşedintele şi pe 
cei trei cancelari ai Curţii Auditorilor dintr-o listă de trei candidaţi calificaţi înaintată de 
Camera Deputaţilor pentru fiecare post vacant. Membrii Curţii Auditorilor nu pot exercita 
nicio altă funcţie publică electivă sau non-electivă, nici nu pot participa direct sau indirect în 
niciun tip de întreprindere, societate sau afacere care îi implică într-un conflict de interese cu 
statul. Nu pot interveni în nicio afacere de care au luat cunoştinţă anterior în contextul 
atribuţiilor exercitate înainte de activitatea lor la Curte. Printre altele, nu pot fi prezenţi la 
deliberările care îi vizează pe ei şi pe rudele lor de sânge sau prin căsătorie până la gradul trei, 
inclusiv. 

Curtea Auditorilor poate fi consultată de către Cameră cu privire la propunerile şi proiectele 
de lege cu un impact financiar semnificativ asupra trezoreriei publice. La cererea Camerei 
Deputaţilor, ea poate emite şi o opinie referitoare la prevederile legii bugetului şi la 
propunerile şi proiectele de lege privind conturile statului şi ale persoanelor juridice de drept 
public. 
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În special, Curtea examinează legalitatea şi regularitatea veniturilor şi cheltuielilor, precum şi 
gestiunea financiară adecvată a fondurilor publice. Controlul ei acoperă conturile, cu alte 
cuvinte este ulterior lichidării cheltuielilor şi plăţii. Controlul curţii este imediat şi permanent, 
Curtea comunicând orice neregulă Camerei, fără a trebui să aştepte până la depunerea 
conturilor. 

Controalele efectuate de Curtea Auditorilor nu se limitează la organismele, administraţiile şi 
serviciile statului; pot include şi persoanele juridice de drept public, respectiv municipiile şi 
instituţiile publice, precum şi entităţile de drept privat care beneficiază de fonduri publice. 

Conturile generale ale statului 

Conturile generale ale statului cuprind toate veniturile şi cheltuielile bugetare efectuate pe 
parcursul ultimului an financiar încheiat. Sunt întocmite de Trezoreria Statului şi înaintate 
spre aprobare Ministrului pentru Buget. Şi în acest caz, dreptul Camerei la informare este 
asigurat de comentariile emise de Curtea Auditorilor. Într-adevăr, în fiecare an, cel târziu la 31 
mai, proiectul de lege pentru aprobarea conturilor generale ale statului pentru ultimul an 
financiar încheiat sunt înaintate Camerei Deputaţilor şi trimise Camerei Auditorilor. Aceasta 
din urmă îşi prezintă comentariile cel târziu până la 30 decembrie, pentru a permite discutarea 
conturilor generale în Cameră înainte de încheierea anului financiar imediat următor anului 
vizat de conturile generale. 

3.2. Auditul intern 

3.2.1. Inspectoratul General pentru Finanţe (Inspection Générale des Finances, IGF) 

Legea organică privind Inspectoratul General pentru Finanţe nu stabileşte în mod specific o 
funcţie de audit intern, însă conţine în mod indirect prevederi în acest sens. Astfel, atunci când 
este necesar un control ex post, de obicei guvernul mandatează IGF. 

În acest sens trebuie notat că, la înfiinţarea IGF în 1969, conceptul de audit intern nu era o 
practică uzuală, nici măcar în sectorul privat. Cu toate acestea, din moment ce legiuitorul a 
stipulat că IGF „monitorizează cheltuielile statului” şi că „poate îndeplini orice misiune 
considerată adecvată de către guvern”, este perfect posibil să deducem că funcţia de audit 
intern este prevăzută în mod indirect în legea cadru referitoare la IGF. 

În prezent, auditurile sunt efectuate la cererea explicită a guvernului, de obicei în urma 
informărilor privind potenţiale probleme în cadrul unei administraţii sau unui serviciu al 
statului. Acest tip de operaţiune este considerată mai degrabă o inspecţie decât un audit. 

În domeniul fondurilor structurale ale Uniunii Europene, Inspectoratul General pentru Finanţe 
îndeplineşte misiuni de audit în mod regulat. 

De fapt, comparativ cu controalele tradiţionale efectuate de Inspectoratul General pentru 
Finanţe care vizează cazuri izolate, aceste misiuni se desfăşoară conform unui program anual 
şi respectă cerinţele UE, potrivit normelor internaţionale de audit. În acest scop, Comisia 
Europeană oferă Statelor Membre linii directoare şi orientare în domeniul auditului. 
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Iată principalele atribuţii ale Inspectoratului General pentru Finanţe în calitate de autoritate de 
audit pentru fonduri structurale: 

 Redactarea unui raport şi a unei opinii preliminare privind conformitatea administrării 
fondurilor şi sistemelor de control, pe baza unei analize a descrierii acestora. Misiunea 
trebuie îndeplinită înainte de a putea declara orice cheltuială pentru cofinanţare din 
fonduri europene. 

 Întocmirea unei strategii de audit detaliate şi a unui plan de audit pentru întreaga perioadă 
2007-2013. 

 Efectuarea de audituri privind funcţionarea efectivă a sistemelor de gestiune a fondurilor 
la începutul perioadei. 

 Efectuarea de controale asupra proiectelor cofinanţate: cel puţin 10% din proiectele pentru 
care s-au depus situaţii ale cheltuielilor. 

 Urmărirea în detaliu a constatărilor auditurilor şi controalelor anterioare. 
 Întocmirea unui raport anual de control şi emiterea unei opinii anuale privind funcţionarea 

sistemelor. 

În afara atribuţiilor sale privind fondurile structurale, Inspectoratul General pentru Finanţe a 
funcţionat din 2008 ca autoritate de audit pentru programul european general „Solidaritate şi 
gestionarea fluxurilor migratorii” pentru perioada 2007-2013. 

În cadrul FEGA (Fondul European de Garantare în Agricultură) şi FEADR (Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), IGF este autoritatea competentă la nivel naţional, a 
cărei misiune este să asigure cerificarea şi monitorizarea constantă a criteriilor de eligibilitate 
ale agenţiei de plăţi a Marelui Ducat. 

IGF este de asemenea responsabil de numirea organismului de certificare (un auditor extern) 
şi de monitorizarea activităţilor de audit ale acestuia (audituri financiare şi de conformitate). 
Întrucât toate aceste activităţi nu pot fi efectuate de agenţi IGF, activităţile de control inopinat 
(audituri ale sistemelor şi audituri ale operaţiunilor) sunt delegate în principiu unor societăţi 
de audit externe, care sunt pe deplin răspunzătoare de activităţile executate. 

3.2.2. Direcţia de Control Financiar (Direction du Contrôle Financier, DCF) 

Misiunea controlului financiar este definită în Articolul 24 din Legea din 8  iunie 1999 privind 
bugetul, conturile şi trezoreria statului („Legea”) şi constă în principal în verificarea 
conformităţii cheltuielilor cu legislaţia, reglementările, convenţiile şi deciziile guvernamentale 
şi ministeriale aplicabile. Trezoreria Statului este în mod normal responsabilă de plata tuturor 
cheltuielilor statului. Controlul ex ante care blochează angajamentele şi autorizările plăţilor 
prevăzute prin lege ajută la reducerea întârzierilor la plată în cazul facturilor emise către stat. 
La al doilea refuz al controlorului financiar de a aproba un angajament sau autorizarea unei 
plăţi, ministerul ordonator de credite poate emite o decizie imperativă pentru a debloca 
situaţia, cu condiţia să existe fondurile necesare. Această decizie este transmisă în scop 
informativ Curţii Auditorilor şi Camerei Deputaţilor. 
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DCF cuprinde 33 controlori împărţiţi în şase grupe conduse de coordonatori. Includerea 
controlorilor în diverse departamente ministeriale are ca scop facilitarea dialogului între 
controlori şi ordonatorii de credite. Controlorii trebuie să schimbe departamentul la fiecare trei 
sau patru ani, pe de o parte pentru a extinde sfera competenţei lor şi, pe de altă parte, pentru a 
evita o prea mare rutină între cele două părţi. Conform Articolului 87 din Lege, controlorul 
financiar este independent, întrucât „nu va primi nicio instrucţiune privind o autorizare a 
plăţilor sau un angajament anume”. 

Serviciile de stat care se autogestionează (şcolile, institutele culturale etc.) se supun unor 
controale ex post bianuale în sistem aleatoriu şi de la caz la caz. Deducerile (aproximativ 600) 
articolelor extraordinare sunt verificate ex post anual. 

DCF este răspunzătoare de efectuarea controlului la nivel primar al fondurilor europene 
disponibile prin programele Interreg, ESPON etc. De asemenea, realizează printre altele şi 
controlul la nivel secundar (certificarea) tuturor celorlalte fonduri europene (controlul 
conformităţii cu legislaţia europeană). Inspectoratul General pentru Finanţe (IGF) serveşte ca 
autoritate de audit pentru fondurile respective. Conform directivelor europene, Statele 
Membre UE au obligaţia de a asigura existenţa unei autorităţi de management (ministerul 
respectiv) şi a unei autorităţi financiare (Ministerul de Finanţe) care să răspundă de 
monitorizarea proiectelor europene. Cele două niveluri de control sunt ulterior asigurate de 
DCF şi IGF, deşi nu sunt prevăzute în lege. DCF şi IGF se confruntă nu numai cu 
suprapunerea continuă a controalelor lor, ci şi cu faptul că legislaţia europeană impune tot mai 
multe controale de plauzibilitate, greu de executat de ambele entităţi. 

4. Inspecţia financiară 

Pe scurt, Inspectoratul General pentru Finanţe are următoarele misiuni obligatorii: 

 să participe la activităţile de programare; 
 să emită o opinie privind toate proiectele şi propunerile ce pot avea un impact asupra 

finanţelor statului; 
 să examineze propunerile bugetare ale departamentelor ministeriale; 
 să monitorizeze mişcările veniturilor statului şi să controleze cheltuielile statului la cererea 

Ministrului pentru Buget şi, în special, să emită o opinie cu privire la depăşirea fără 
restricţii a creditului. 

În ceea ce priveşte misiunile opţionale ale Inspectoratului, acestea decurg din 
Articolele 4 şi 5 ale Legii Organice privind IGF: 

 să prezinte guvernului sugestii care ar putea duce la economii, la îmbunătăţirea organizării 
serviciilor statului şi la asigurarea funcţionării rezonabile a acestora; 

 să examineze orice alt aspect pe care Consiliul de Stat sau un membru al guvernului îl va 
considera necesar. 

Referitor la proiectele cu impact financiar, Inspectoratul General pentru Finanţe nu mai este 
limitat – conform legii – la emiterea unei opinii privind proiectele. Dimpotrivă, la cererea 
guvernului, Inspectoratul a devenit un participant tot mai activ la lucrările de pregătire a 
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acestor proiecte, precum şi la studiile fundamentale care stau la baza definirii politicii 
guvernului cu privire la aspectele financiare semnificative. 

În sfârşit, misiunea Inspectoratului General pentru Finanţe a cunoscut cea mai mare extindere 
a sferei sale de acţiune în ceea ce priveşte elaborarea bugetului anual. De fapt, atribuţiile 
Inspectoratului în acest sens nu mai sunt limitate – conform legii – la examinarea propunerilor 
bugetare ale departamentelor ministeriale, ci acoperă întreg ciclul de activitate ce stă la baza 
elaborării administrative a proiectului de buget. 

 

5. Reforme prezente şi viitoare 

În pregătirea pentru reforma bugetară, statul Luxembourg studiază următoarele teme de 
reflecţie: 

 Reducerea controalelor ex ante efectuate de către Direcţia de Control Financiar (de 
exemplu, efectuarea controalelor sistematice numai peste un prag anume, ce urmează a fi 
stabilit). 

 Auditurile interne. 
• Analiza detaliată a proceselor şi controale critice. 
• Elaborarea unui plan de audit intern multianual. 
• Alegerea între: 

- înfiinţarea unei celule de audit intern în cadrul fiecărui minister (sau cel puţin în 
ministerele care derulează programe de o anumită anvergură) – aceste celule ar fi 
coordonate de o unitate ataşată Ministerului de Finanţe (IGF sau DCF); 

- înfiinţarea unei celule de audit intern ataşate Ministerului de Finanţe (IGF sau DCF). 
 Evaluarea programelor. 
• Definirea unui cadru care să stabilească normele evaluării. 
• Elaborarea unui plan de evaluare multianual. 
• Definirea obiectivelor de performanţă pentru noile programe de politici care să 

complementeze situaţiile financiare care însoţesc fiecare proiect de lege sau măsură cu 
implicaţii financiare. 

• Implementarea obiectivelor pe mai multe niveluri stabilite în cadrul pentru reforma 
administrativă. 

 Revizuirea cheltuielilor. 
• Introducerea unei revizuiri a cheltuielilor efectuată în colaborare cu ministerele 

implicate. 
• Această examinare a articolelor nu trebuie realizată anual ci, spre exemplu, numai pe 

perioada pregătirii programelor guvernamentale sau pentru investigarea măsurilor de 
reducere a cheltuielilor în cazul unei crize evidente. 
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MALTA 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Controlul public intern (1) 
 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Sistemele de CPI în Malta sunt responsabilitatea principală a �efilor ministerelor �i 
departamentelor guvernamentale. Managementul de top din ministere/departamente trebuie să 
asigure faptul că există controale interne adecvate, în linie cu bunele practici de control intern, 
precum �i în conformitate cu directivele care pot fi emise de Oficiul Primului-ministru 
(OPM), de către Ministerul responsabil pentru Finan�e (condus de un secretar permanent) sau 
alte departamente relevante. 
 
Actorii principali în cadrul CPI în Malta sunt: 
 

1. Departamentul de Audit Intern �i Investiga�ii; 
2. Oficiul Na�ional de Audit (subordonat Oficiului Ministerului); 
3. Ministerul Finan�elor; 
4. Departamentul de Trezorerie. 

 
Ace�ti actori cheie: 
 

• asigură func�ionarea adecvată a sistemului CPI; 
• supraveghează, reglementează �i înregistrează toate tranzac�iile financiare 

guvernamentale; 
• păstrează banii apar�inând guvernului �i toate fondurile avansate de UE pentru 

finan�are; 
• concep programe/proiecte; 
• administrează procedurile de achizi�ii; 
• asigură auditul statutar atât al fondurilor locale cât �i al fondurilor UE. 

 
Structurile de control financiar public din Malta au început să se schimbe la începutul anilor 
1990, ca parte dintr-un lan� de măsuri de reformă în sectorul public ini�iate de guvern cu 
câ�iva ani în urmă. În anul 1989 a fost lansat un proces de reformă prin publicarea raportului 
Comisiei de Reformă a Serviciilor Publice. Adoptarea �i implementarea ulterioară a multor 
recomandări ale Comisiei de Reformă a Serviciilor Publice, inclusiv a acelora din domeniul 
managementului financiar, a determinat din acel moment îmbunătă�iri semnificative ale 
serviciilor publice. Este de asemenea prevăzută o nouă lege privind managementul finan�elor 
publice, care să cuprindă prevederi ce abordează: managementul eficient �i efectiv al 
resurselor guvernamentale; valorificarea �i controlul adecvat al datoriei publice; �i regulile 
privind contabilitatea de angajamente care vor fi introduse în cadrele de planificare financiară 
guvernamentală �i contabilitate.  

                                                            
1 Contribuție a Oficiului Primului‐ministru, a Consiliului de Audit Intern și Inspecție din data de 22 
martie 2011. 
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Un alt aspect specific �i important al reformei serviciilor publice care merită să fie 
men�ionat este cel rela�ionat cu politica de recrutare adoptată în ultimii ani. Noua politică a 
condus la o introducere graduală a absolven�ilor �i profesioni�tilor la niveluri manageriale 
�i financiare în cadrul guvernului �i al agen�iilor sale. Acest lucru a majorat considerabil 
nivelul profesional al func�ionarilor publici care lucrează în orice sector anume. 
 
Una dintre cele mai semnificative direc�ii ale reformei CPI în Malta s-a referit la func�ia de 
audit public – atât audit extern cât �i intern. În cadrul auditului extern, în urma legisla�iei 
adoptate în anul 1997, Oficiul Na�ional de Audit a fost înfiin�at ca organism complet 
independent de guvern �i raportează direct parlamentului. Auditorul General are puteri 
extinse care-i permit Oficiului Na�ional de Audit să func�ioneze în mod eficient. Oficiul 
este autorizat prin lege �i să efectueze anchete formale care pot fi comparate cu cele 
judiciare. Anterior modificărilor legislative, în anul 1997, Oficiul Na�ional de Audit era un 
departament de audit care era parte integrantă din guvern.  
 
Departamentul de Audit Intern �i Investiga�ii (DAII), care a fost înfiin�at în anul 2000, este 
un organism independent care operează sub responsabilitatea Oficiului Ministerial. Acesta 
raportează Consiliului de Audit Intern �i Investiga�ii, care este prezidat de Secretarul 
Cabinetului de Mini�tri. Rolul DAII este de a oferi asigurarea implementării procedurilor �i 
controalelor guvernamentale prin audituri interne �i investiga�ii financiare. 
 

2. Mediul controlului public intern  
 
Până în prezent bugetul na�ional este bazat pe numerar. O echipă specială din cadrul 
trezoreriei efectuează în mod periodic ajustări pentru a putea ajunge la o declara�iei 
financiară de sfâr�it de an bazată pe angajamente. Malta adoptă �i un sistem contabil 
centralizat la nivel guvernamental.  
 
Conceptele centrale ale CPI sunt cele de răspundere managerială �i audit intern independent 
din punct de vedere func�ional. CPI este preventiv în natură �i încearcă să asigure faptul că 
există sisteme adecvate pentru a contracara cât mai mult posibil apari�ia gestiunii incorecte a 
fondurilor publice �i a fraudelor �i corup�iei. 
 
Oficiul Na�ional de Audit (auditorul extern de stat) �i Direc�ia de Audit Intern �i 
Investiga�ii (auditorul intern de stat) sunt principalele organisme responsabile pentru 
evaluarea CPI. Ministerul Finan�elor �i Departamentul de Trezorerie sunt responsabile 
pentru controlul CPI. Unitatea de Eficien�ă a Managementului – care este organiza�ia de 
consultan�ă managerială internă a guvernului �i are func�ia principală de a facilita 
îmbunătă�irea serviciilor guvernamentale �i se află în subordinea Oficiului Primului-
ministru – poate introduce noi procese guvernamentale care ar îmbunătă�i CPI, ca parte din 
func�iile sale. 
 
Nu există o defini�ie legală a CPI. Totu�i, Manualul de Audit al Oficiului Na�ional de 
Audit (Malta) define�te controlul intern drept „toate politicile �i procedurile concepute �i 
implementate de managementul unei entită�i pentru a asigura: 

• atingerea în mod economic, eficient �i efectiv a obiectivelor entită�ii; 
• aderarea la regulile externe (legi, reglementări, etc.) �i la politicile manageriale; 
• salvgardarea activelor �i informa�iilor; 
• prevenirea �i detectarea fraudelor �i erorilor; �i 
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• calitatea eviden�elor contabile �i asigurarea la timp a informa�iilor financiare �i a 
unui management de încredere.” 

 
ONA �i DAII oferă recomandări ori de câte ori sunt detectate lipsuri în CPI al opera�iunilor 
guvernamentale. Ministerul Finan�elor, Departamentele de Economie �i Investi�ii �i de 
Trezorerie emit linii directoare �i directive, prin circulare, cu privire la chestiuni de 
management financiar �i contabile. A fost înfiin�at un grup operativ care cuprinde membri 
atât din Oficiul Na�ional de Audit (ONA) cât �i din Direc�ia de Audit Intern �i 
Investiga�ii (DAII) pentru a identifica bune practici în cooperare cu ONA �i DAII. 
 
A�a cum se procedează în prezent, vom continua să recomandăm îmbunătă�iri ale CPI ori de 
câte ori sunt detectate slăbiciuni ale CPI. Se poate pune un accent deosebit pe păstrarea de 
eviden�e ale activelor fixe �i arierate de venit datorat guvernului. În vederea introducerii 
contabilită�ii de angajamente în următorii doi sau trei ani în cadrul sistemului contabil �i de 
raportare financiară guvernamentală din Malta, se va pune un accent mai mare pe articole de 
bilan� �i pe anumite articole de venituri �i cheltuieli de tip angajament care nu sunt 
înregistrate în prezent în Raportul Financiar Guvernamental, ci vor începe să fie înregistrate 
prin introducerea contabilită�ii de angajamente.  
 

3. Conceptul de control public intern 
 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
Răspunderea/responsabilitatea managerială este înţeleasă ca nevoia de a face funcţionarii 
publici responsabili nu doar pentru luarea deciziilor financiare, ci şi pentru a răspunde 
periodic la întrebări referitoare la activităţile lor şi a fi ţinuţi răspunzători pentru exercitarea 
autorităţii care le este acordată. 
 
Secţiunea următoare explică modul în care funcţionarii de topi îşi asumă responsabilitatea 
pentru înfiinţarea unui sistem de control intern adecvat în cadrul administraţiei publice din 
Malta în linie cu bunele practici de control intern, precum şi în conformitate cu directivele 
care pot fi emise. Se face referire la cele cinci componente inter-relaţionate ale cadrului 
Comitetului de Organizaţii de Sponsorizare (COSO), care este baza pentru liniile directoare 
ale Organizaţiei Interne a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) pentru controlul intern în 
sectorul public. 
 
Implementarea mediului de control 
 
Codul de Management al Sectorului Public (CMSP) aduce laolaltă, într-o formă concisă, toate 
regulamentele permanente, circularele şi politicile din cadrul serviciilor publice. Prevederile 
sale încearcă să susţină valorile esenţiale ale serviciilor publice aşa cum sunt prevăzute de 
Legea Administraţiei Publice (LAP). Secretarul Permanent Principal a atribuit CMSP statutul 
juridic de directivă în conformitate cu LAP în virtutea Directivei Nr. 1 emise în baza Legii. 
Această directivă confirmă faptul că prevederile CMSP sunt obligatorii pentru funcţionarii 
publici şi face CMSP aplicabilă în conformitate cu Articolul 15(2) din LAP, care prevede că: 
„Funcţionarii publici vor respecta toate directivele aplicabile emise de Secretarul Permanent 
Principal, iar funcţionarii care nu le respectă vor fi răspunzători şi vor face obiectul 
procedurilor prevăzute de regulamentele disciplinare.” Există un cod cuprinzător de etică, 
drept grafic al LAP referitor la funcţionarii publici. 
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Cu privire la persoanele juridice există un cadru de guvernare corporativă şi un cod de etică 
separat. Funcţionarii de top de fiecare nivel sunt responsabili pentru respectarea codului de 
etică şi au responsabilitatea de a asigura faptul că aceste coduri sunt respectate în mod 
corespunzător de către toţi angajaţii din subordinea lor şi de a raporta orice încălcări sau 
practici neadecvate. Secretarul Permanent Principal poate emite şi directive şi linii directoare 
orientate către susţinerea şi asigurarea conformităţii cu codul de etică şi, cu susţinerea 
ministrului responsabil pentru consiliul sau comisia respectivă, poate emite aceste linii 
directoare cu privire la consilii şi comisii.  
 
Managerii de top sunt responsabili şi pentru asigurarea faptului că fişele de post clare 
elaborate în colaborare cu Direcţia de Servicii Corporative sunt menţinute şi actualizate atunci 
când este necesar. Toate organizaţiile publice urmează această procedură şi se asigură că 
fiecare persoană este conştientă de sarcinile şi responsabilităţile sale. Acest lucru este esenţial 
pentru ca sarcinile relevante să fie îndeplinite şi astfel operaţiunile să se desfăşoare în mod 
eficient. 
 
Şefii fiecărei unităţi au şi responsabilitatea de a revizui şi analiza în mod formal performanţa 
întregului personal din subordinea lor cel puţin anual, în raport cu obiective prestabilite. În 
cazul oricăror probleme specifice de performanţă, se iau măsurile adecvate. 
 
Managementul riscului 
 
Identificând managementul riscului ca fiind o zonă slabă în cadrul organizaţiilor 
guvernamentale, au fost introduse mai multe documente, inclusiv Liniile Directoare privind 
Managementul Riscului şi Manualul de Politici şi Proceduri, pentru a servi drept set coerent 
de principii de orientare. Deşi nu este obligatoriu, secretarii permanenţi sunt încurajaţi să-şi 
asume responsabilitatea de a asigura faptul că acestor procese le este acordată importanţa 
adecvată şi sunt în final integrate în ministerul lor în linie cu politica stabilită. 
 
Activităţile de control 
 
Activităţile de control sunt efectuate în cadrul organizaţiei, la toate nivelurile şi în toate 
funcţiile sub forma verificărilor de supraveghere şi a semnăturilor secundare, separării 
sarcinilor şi puterilor limitate delegate pentru autorizare. Este sarcina fiecărui şef de unitate să 
asigure faptul că aceste controale sunt respectate şi menţinute pentru a garanta controlul 
adecvat şi faptul că obiectivele prestabilite sunt atinse. 
 
Şeful fiecărei unităţi efectuează o procedură anuală de management al performanţei referitoare 
la funcţionarii din subordinea sa pentru a le măsura eficacitatea, productivitatea şi necesităţile 
de instruire. Această procedură este repetată pentru fiecare funcţionar public. 
 
Mai mult, secretarii permanenţi, directorii-generali şi directorii trebuie să efectueze analize de 
performanţă ale funcţionarilor din „Categoria A” a căror numire este reglementată de un acord 
de performanţă pentru a evalua performanţa globală faţă de ţintele şi obiectivele setate. 
 
Informare şi comunicare 
 
Prin acordul de performanţă sunt elaborate rapoarte anuale de progres prin raportare la 
obiectivele existente.  
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Monitorizarea 
 
Managerii de top au responsabilitatea de a respecta şi răspunde în mod adecvat 
recomandărilor cu privire la controalele interne asigurate de auditorii interni pentru a asigura 
faptul că sunt atinse obiectivele.  
 
Mai mult, managementul de top lucrează mână în mână cu Unitatea de Asigurare a 
Managementului Riscului, care face parte din Departamentul de Audit Intern şi Investigaţii 
(DAII), pentru a oferi instruire şi facilitarea controalelor interne pentru întregul lor personal. 
În timp ce toţi angajaţii sunt responsabili pentru calitatea controalelor lor interne, 
Departamentul de Audit Intern şi Investigaţii (DAII) ajută managementul în supravegherea şi 
îndeplinirea responsabilităţilor lor prin intermediul unor audituri şi consultaţii independente 
proiectate pentru a evalua şi promova sistemele de control intern. 
 
Răspunderea managerială nu este exercitată de către managerii administrativi de top. În timp 
ce au un impact semnificativ asupra sistemului de control intern al organizaţiei, fiecare 
angajat al organizaţiei are o responsabilitate şi un rol în asigurarea faptului că sistemul este 
eficient în atingerea misiunii organizaţiei. Aşadar, este responsabilitatea fiecărui secretar 
permanent, director-general, preşedinte, funcţionar executiv şef şi/sau şef de departament de a 
asigura faptul că există un sistem de control intern eficient pentru a salvgarda răspunderea, 
transparenţa şi livrabilele. Aceste poziţii sunt ocupate de manageri administrativi, spre 
deosebire de persoane desemnate pe criterii politice. 
 
Delegarea responsabilităţii şi autorităţii este practicată în mod moderat în cadrul organizaţiilor 
guvernamentale din Malta. În mod formal, următoarele proceduri sunt în vigoare pentru a 
asigura faptul că puterile decizionale sunt prevăzute clar. 
 
Contractul privind Serviciile Publice (CSP) este semnat de fiecare minister. Acest contract are 
rolul de a stabili într-o manieră mai directă rezultatele aşteptate din fiecare minister şi 
identifică persoanele responsabile pentru atingerea acestor obiective. 
 
Acordul de Performanţă pentru poziţiile de management de top îşi are originea în Contractul 
privind Serviciile Publice (CSP) şi coboară în cascadă cel puţin până la nivelul de asistent al 
directorului. Acest acord prevede obiectivele şi ţintele managementului de top şi puterile 
decizionale ale acestuia. 
 
Pentru funcţionarii în funcţie, acordul de performanţă identifică funcţiile şi obiectivele 
poziţiei. Pentru toţi funcţionarii cu grade de servicii generale (cu excepţia funcţionarilor din 
clasa managerială) care nu au încheiat un acord de performanţă, a fost introdus un sistem 
bazat pe o procedură de management al performanţei (PMP) pentru a le măsura eficienţa, 
productivitatea şi necesităţile de instruire. Fişele de post sunt folosite de asemenea pentru a 
evidenţia rolurile şi responsabilităţile fiecărui funcţionar.  
 
Cabinetul (primul-ministru şi miniştrii) este responsabil pentru dezvoltarea politicii şi deţine 
coordonarea generală şi controlul administraţiei publice. Cabinetul este responsabil faţă de 
parlament şi pentru orice activitate a guvernului din Malta, inclusiv administrarea oricărui 
departament guvernamental.  
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Miniştrii, atunci când primesc responsabilitatea pentru orice departament, exercită 
coordonarea generală şi controlul asupra departamentului şi, de asemenea, departamentul se 
află sub supravegherea unui secretar permanent. 
 
Secretarul Principal Permanent este responsabil pentru implementarea politicii publice şi 
poate, în colaborare cu primul-ministru, să delege oricare dintre funcţiile sale în baza 
prezentului articol către unul sau mai mulţi secretari permanenţi sau şefi de departament. 
Secretarul Principal Permanent: 
 

 va asigura conducerea serviciului public; 
 va susţine şi promova valorile administraţiei publice şi codul de etică şi va monitoriza 

conformitatea funcţionarilor publici cu acestea; 
 va lua măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei serviciilor publice; 
 îşi va asuma responsabilitatea pentru managementul resurselor umane şi dezvoltarea 

acestora în cadrul serviciilor publice; 
 va lua măsuri pentru a asigura coordonarea dintre departamente, agenţii, entităţi 

guvernamentale şi consiliile locale şi a asigura faptul că agenţiile şi entităţile 
guvernamentale respectă obiectivele cheie de politică şi priorităţile de management ale 
guvernului; 

 va asigura conducerea şi coordonarea secretarilor permanenţi; 
 va stabili ţinte de performanţă pentru secretarii permanenţi şi le va monitoriza 

performanţa în urma consultării ministrului relevant; 
 va consilia primul-ministru pe aspecte relaţionate cu serviciile publice şi sectorul 

public în general, inclusiv desemnarea şi încetarea desemnării secretarilor permanenţi 
şi a şefilor de departamente; şi 

 va îndeplini orice altă funcţie care îi poate fi atribuită în baza oricărei legi. 
 
Un secretar permanent poate da ordine şi stabili ţinte pentru un şef de departament cu privire 
la orice chestiune în îndeplinirea sarcinilor sale şi va monitoriza şi evalua performanţa şefului 
de departament în legătură cu aceste ordine şi ţinte.  
 
Ministerele sunt împărţite pe o serie de departamente, unul dinte acestea fiind Servicii 
Corporative care ar include şi funcţia financiară. Aşadar, Directorul de Servicii Corporative ar 
fi responsabil pentru a oferi asistenţă şi a consilia managerii de top pe aspecte financiare.  
 
Obiectivele corporative sunt stabilite în conformitate cu Contractul privind Serviciile Publice 
(CSP). Acestea merg în cascadă până la fiecare minister/departament/entitate. Pentru a asigura 
buna operare a organizaţiei, directorii/şefii de la fiecare nivel au responsabilitatea de a 
identifica obiectivele ministeriale/departamentale şi ale entităţii şi a asigura faptul că sunt 
aliniate scopurilor stabilite de CSP. 
 
Poziţiile de management de top din fiecare minister, inclusiv secretarii permanenţi, directorii-
generali, directorii şi asistenţii directorilor, împreună cu alţi funcţionari profesionişti, încheie 
un acord de performanţă, prin care performanţa fiecărui obiectiv este evaluată anual pentru a 
stabili starea curentă a livrării. 
 
Similar obiectivelor, planurile bugetare coboară în mod natural în cascadă de la planuri la 
nivel de organizaţie şi apoi sunt alocate diverselor centre pentru a reflecta scopurile şi 
obiectivele ministeriale/departamentale/ale entităţii. 
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În fiecare lună, ministerele de resort şi departamentele prezintă estimări revizuite ale 
veniturilor şi cheltuielilor către Direcţia de Afaceri Bugetare. Aceste estimări ajută managerii 
de top să identifice riscurile bugetare şi astfel facilitează iniţierea la timp a acţiunilor corective 
care pot fi necesare. 
 
Mai mult, actualizările regulate fac parte integrantă din procesul continuu de evaluare 
financiară al ministerului, permiţând monitorizarea poziţiei bugetare la nivel agregat al 
serviciului. Această procedură permite ministerelor de resort şi departamentelor să-şi adapteze 
planurile bugetare în mod corespunzător.  
 
Principalele obiective ale sistemului de control în Malta se bazează pe principiile cadrului 
COSO şi pot fi clasificate după cum urmează: 
 

 eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 
 fiabilitatea raportării financiare; 
 conformitatea cu legile şi regulamentele aplicabile. 

 
Strategiile de control intern care au fost proiectate se concentrează pe transparenţă, atât în 
ceea ce priveşte liniile clare de responsabilitate şi cu privire la metodologie şi standarde 
armonizate. 
 
Linii clare de raportare sunt prevăzute prin Constituţie şi prin Legea privind Administraţia 
Publică, reflectând în mod special poziţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici de top. 
Mai mult, fişe de post sunt folosite pentru a evidenţia liniile de raportare pentru toţi 
funcţionarii. Ca parte din sistemul de raportare, o declaraţie privind controlul intern este în 
curs de adoptare în cadrul administraţiei publice din Malta pentru a asigura răspundere şi 
responsabilitate suplimentare. Aceasta va include o declaraţie că sistemul de control intern 
care susţine respectarea politicilor, obiectivelor şi ţintelor 
ministerului/departamentului/entităţii a fost implementat şi că fondurile publice şi toate 
activele organizaţiilor sunt salvgardate. Mai mult, va cuprinde şi o afirmaţie că sistemul de 
management al riscului proiectat pentru a identifica şi prioritiza riscurile relativ la respectarea 
politicilor, obiectivelor şi ţintelor ministerului/departamentului/entităţii a fost implementat. 
Poziţiile de management de top trebuie să semneze această declaraţie cu privire la controlul 
intern la sfârşitul fiecărui an pentru organizaţia pe care o administrează, ca parte din raportul 
anual. 
 
Mai mult, departamentele guvernamentale, ministerele şi entităţile trebuie să depună în 
prezent un raport anual care să detalieze activităţile efectuate, precum şi planul de acţiune care 
prezintă activităţile care trebuie îndeplinite. 
 
3.2. Auditul Intern 
 
Departamentul de Audit Intern şi Investigaţii (DAII) a fost înfiinţat în anul 2000. Este o 
unitate independentă în cadrul Biroului Primului-ministru. Departamentul este organizat într-o 
manieră centrală şi serveşte toate departamentele guvernamentale şi entităţile aflate sub 
supravegherea secretarilor permanenţi, cu scopul de a-i ajuta să-şi îndeplinească în mod 
eficient sarcinile. În anul 2003, responsabilităţile şi puterile DAII au fost consolidate prin 
Legea privind Auditul Intern şi Investigaţiile Financiare (Capitolul 461 din Legile Maltei). 
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Unul dintre motivele pentru adoptarea Legii privind Auditul Intern şi Investigaţiile Financiare 
a fost de a oferi direcţiei independenţă funcţională strictă faţă de ministere, alte departamente 
şi direcţii. Legea a stabilit clar faptul că DAII este răspunzătoare faţă de Consiliul de Audit 
Intern şi Investigaţii, condus de Secretarul Cabinetului. 
 
Auditorii DAII respectă Codul de Etică pentru Contabili al Consiliului Contabil din Malta 
care este aplicabil tuturor contabililor şi auditorilor locali. În plus, Secţiunea 2.4 din Manualul 
de Audit Intern şi Investigaţii se referă la standarde de conduită profesională; manualul 
stipulează faptul că principiile enumerate (adoptate din Codul de Etică al Institutului de 
Auditori Interni) trebuie să fie respectate de către auditorii interni din DAII. Principiile care 
trebuie susţinute sunt integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea şi competenţa.  
 
DAII este liberă să raporteze cu privire la analizele efectuate.  De fapt, Articolul 14 din Legea 
privind Auditul Intern şi Investigaţiile Financiare stipulează că odată ce auditul intern este 
finalizat, directorul (DAII) trebuie să transmită raportul de audit rezultant către secretarul 
permanent sub a cărui supraveghere se află cel auditat. Directorul (DAII) poate transmite şi o 
copie a raportului către cel auditat. În termen de o lună de la primirea acestui raport, secretarul 
permanent va oferi instrucţiunile necesare celui auditat pentru a remedia orice lipsuri şi va 
informa directorul în mod corespunzător. Conform Secţiunii 8.1.3 din Manualul DAII, 
obiectivele rapoartelor individuale de audit trebuie să ofere asigurări în mod independent cu 
privire la zonele analizate şi să iniţieze acţiuni de management şi să evidenţieze în mod 
specific cauza slăbiciunilor şi acţiunile conexe acestora.  
 
Carta DIIA specifică faptul că obiectivul principal al auditului intern este de a ajuta secretarii 
permanenţi în îndeplinirea eficientă a sarcinilor lor; auditul intern oferă secretarilor 
permanenţi analize, recomandări, consiliere şi informaţii cu privire la activităţile analizate 
şi/sau investigate. Carta cuprinde şi următoarele domenii: independenţă, autoritatea DIIA, 
rolul şi aria de acoperire a DIIA, responsabilităţile, raportarea şi relaţia cu Oficiul Naţional de 
Audit. 
 
Articolul 17 din Legea privind Auditul Intern şi Investigaţiile Financiare prevede că atunci 
când directorul sau consiliul consideră că ar exista un conflict de interese dacă directorul 
însuşi ar efectua un audit intern sau o investigaţie financiară, consiliul poate desemna un 
funcţionar public senior dintre funcţionarii direcţiei pentru a efectua acea investigaţie ca 
înlocuitor. Este datoria fiecărui funcţionar al direcţiei care are orice formă de conflict de 
interese cu auditul intern sau investigaţia financiară la care este alocat să lucreze, fie că acel 
conflict este direct sau indirect, să dezvăluie imediat interesul pe care-l are şi să se abţină 
complet de la a se implica în cazul respectiv. 
 
Orice funcţionar al DIIA care acţionează în mod voit încălcând această cerinţă va fi vinovat de 
a fi comis o contravenţie şi este pasibil de amendă şi de a face obiectul unor proceduri 
disciplinare, conform prevederilor din Regulamentul Comisiei de Servicii Publice (Proceduri 
Disciplinare). 
 
Auditorii DIIA trebuie să efectueze un număr minim de ore de instruire (activităţi FPC) în 
fiecare an pentru a-şi menţine şi îmbunătăţi competenţele şi atribuţiile profesionale în 
conformitate cu Regulamentul privind Formarea Profesională Continuă (FPC) al Institutului 
Maltez al Contabililor (IMC) (care respectă Standardele Educaţionale Internaţionale (SEI) 7 
ale IFAC, Formarea Profesională Continuă). DIIA se străduieşte să faciliteze în mod continuu 
participarea funcţionarilor săi la activităţile FPC. Nu doar că finanţează costurile determinate 
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de participarea la anumite instruiri care au loc la nivel local sau în străinătate (taxe de 
participare, cheltuieli de călătorie – unde este cazul, etc.), ci şi organizează activităţi FPC 
pentru funcţionarii săi în mod regulat. 
 
DIIA raportează către Consiliul de Audit Intern şi Investigaţii (CAII), al cărui preşedinte este 
Secretarul Cabinetului. Rapoartele de audit intern sunt trimise secretarilor permanenţi 
corespunzători din cadrul diverselor ministere. Auditurile care sunt efectuate de Serviciile de 
Audit Intern se supun Notificării Legale 434 din 2004, intitulate „Tipuri de regulamente de 
audit intern 2004”, care specifică următoarele tipuri de audit care să fie efectuate de către 
DIIA: audituri financiare, audituri de conformitate, audituri operaţionale, audituri de 
performanţă/raport calitate/preţ, audituri cuprinzătoare, audituri ale sistemelor de tehnologia 
informaţiei/sistemelor informaţionale, audituri de management, audituri de programe 
(Uniunea Europeană), audituri comune (audituri relaţionate cu Uniunea Europeană) şi audituri 
de urmărire.  
 
Articolul 15 din Legea privind Auditul Intern �i Investiga�iile Financiare (Capitolul 461 din 
Legile din Malta) afirmă că directorul (DIIA), în urma unui audit intern �i dacă este 
considerat necesar, va efectua analize de urmărire. De fapt, politica DIIA este să urmărească 
toate chestiunile semnificative �i recomandările care decurg din rapoartele de audit ale DIIA 
– Capitolul 9 din Manualul de Audit Intern �i Investiga�ii. Mai mult, Articolul 16 din Legea 
privind Auditul Intern �i Investiga�iile cere oricărei entită�i care are motive să suspecteze 
vreo neregulă �i/sau caz bănuit de fraudă cu privire la fondurile publice să transfere 
chestiunea către director (DIIA) �i este autorizată să ofere directorului (DIIA) toate 
informa�iile pe care le de�ine referitor la acest lucru. Articolul 18 din Legea privind Auditul 
Intern �i Investiga�iile Financiare oferă autoritate directorului (DIIA) de a informa Ministrul 
Justi�iei atunci când apar suspiciuni cu privire la nereguli �i/sau când cazuri suspectate de 
fraudă pot fi clar determinate cu privire la responsabilită�ile celui auditat �i care este 
analizat. O astfel de neregulă ar reprezenta o infrac�iune. 
 
Articolul 3 din Legea privind Auditul Intern �i Investiga�iile Financiare face distinc�ie între 
auditurile interne �i investiga�iile financiare �i stipulează că acestea sunt două func�ii 
separate �i diferite.  
 

3.2.1. Rela�iile dintre auditul intern �i cel extern 
 
Oficiul Na�ional de Audit (din Malta), în calitate de institu�ie supremă de audit (ISA) este 
condus de Auditorul General �i este responsabil pentru auditul extern al administra�iei 
centrale �i locale în numele parlamentului. Oficiul, care este un organism autonom �i 
independent din ramura executivă a guvernului, a fost înfiin�at în anul 1997. Obiectivul 
obligatoriu �i principal al Oficiului, în baza Constitu�iei �i a Legii privind Auditorul 
General �i Oficiul Na�ional de Audit din anul 1997, este de a oferi informa�ii 
independente, asigurare �i consiliere parlamentului despre modul în care trezoreria, 
departamentele guvernamentale �i anumite entită�i non central-guvernamentale (inclusiv 
administra�iei locale) răspund pentru �i folosesc banii contribuabililor. Un alt obiectiv, 
conform Legii, este de a stabili dacă fondurile publice au fost cheltuite în mod economic, 
eficient �i eficace. În evaluarea eficacită�ii controlului intern, ONA poate folosi munca 
depusă de DIIA, care face parte din structura de control intern �i este bine plasată pentru a 
oferi ONA orientare cu privire la eficien�a sistemelor care sunt implementate. ONA are 
responsabilitatea pentru concluzia generală trasă, în baza analizei sistemelor în vigoare, a 
calită�ii unită�ii de audit intern �i a atitudinilor fa�ă de controlul intern �i managementul 
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riscului al entită�ii analizate. Pentru a permite ca activitatea de audit intern să fie evaluată în 
mod eficient, ONA trebuie să în�eleagă scopul (rolul), procedurile �i metodele activită�ii de 
audit intern, precum �i să ia în calcul calitatea personalului �i independen�a �i 
obiectivitatea pe care acesta o aduce muncii sale. Investiga�ii sau alte audituri speciale pot fi 
întreprinse, la latitudinea Auditorului General însu�i sau la cererea Ministrului Finan�elor 
sau Comitetului de Conturi Publice. Directorul-general (DIIA) păstrează legătura cu Auditorul 
General �i îi oferă acestuia planul de audit anual al DIIA în momentul în care acesta este 
aprobat de către Consiliul de Audit Intern �i Investiga�ii. 
 

3.2.2. Consiliul de audit �i comitetele de audit 
 
Articolul 6 din Legea privind Auditul Intern �i Investiga�iile Financiare desemnează 
Consiliul de Audit Intern �i Investiga�ii drept organismul independent �i obiectiv care 
monitorizează func�ia de CFPI în Malta �i supraveghează activitatea DIIA. Mai mult, 
Consiliul dore�te să salvgardeze independen�a continuă a directorului (DIIA) �i a 
func�ionarilor DIIA. Alte func�ii includ avizarea planurilor, a bugetelor �i graficelor, la 
propunerea directorului pentru administrarea adecvată a direc�iei �i stabilirea de politici, 
proceduri �i metode pentru func�ionarea adecvată a auditului public intern �i pentru 
efectuarea de investiga�ii financiare. Consiliul este desemnat de către primul-ministru �i este 
compus din Secretarul Cabinetului, în calitate de pre�edinte, director, Secretarul Permanent 
al Ministerului Finan�elor, o persoană cu o reputa�ia deosebită în profesia de contabil 
�i/sau auditor care nu este func�ionar public �i un alt membru. Consiliul trebuie să se 
întrunească cel pu�in trimestrial. Deciziile consiliului sunt luate cu majoritate de voturi �i 
pre�edintele are atât un vot obi�nuit cât �i unul decisiv în caz de egalitate de voturi. 
 
„Cadrul de Guvernan�ă Corporativă pentru Entită�ile din Sectorul Public” emis de Biroul 
Primului-ministru în noiembrie 2008 a stabilit cele mai bune practici de guvernan�ă 
corporativă, inclusiv înfiin�area de comitete de audit în cadrul entită�ilor publice. 
 

3.3. Coordonarea controlului public intern  
 
Unitatea de Management al Riscului �i Asigurare (UMRA) a fost înfiin�ată special pentru a 
ajuta la consolidarea CPI ca bază pentru monitorizarea �i controlul finan�elor publice. 
Această unitate ac�ionează drept unitate centrală de armonizare în sectorul public cu privire 
la coordonarea controlului intern, fiind un sistem descentralizat. UMRA este o subunitate ce 
face parte din Departamentul de Audit Intern �i Investiga�ii �i raportează direct către 
directorul-general (DIIA), care la rândul său raportează către Secretarul Cabinetului. 
 
Obiectivul UMRA este de a ajuta ministerele, departamentele �i entită�ile să-�i reproiecteze 
mediul de control intern �i a le permite să modernizeze sistemele de control din sectorul 
public în linie cu standardele interna�ionale �i cele mai bune practici din UE prin emiterea 
de politici �i proceduri relevante, facilitare �i instruire. Păstrând acest lucru în minte, UMRA 
a pregătit �i finalizat un studiu privind managementul riscului prin folosirea unui chestionar. 
Rezultatele studiului au făcut să fie mai u�or pentru unitate să evalueze din perspectiva 
riscului toate ministerele, direc�iile, departamentele �i diviziile guvernamentale �i să 
identifice zonele de risc din cadrul serviciilor publice. Rezultatele ob�inute au fost 
incorporate în planul de audit al DIIA, care la rândul său are scopul de a asigura prioritizarea 
corectă a planului său de activitate pentru perioada următoare de trei ani. 
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Mai mult, două proiecte de twinning cu Marea Britanie �i Irlanda au fost întreprinse pentru a 
orienta UMRA în cadrul procesului de implementare a managementului riscului. 
 
UMRA a continuat să promoveze reforma managementului riscului în cadrul administra�iei 
publice, după cum urmează: adoptarea unui cadru de guvernan�ă corporativă, împreună cu 
codurile de etică au introdus un sistem de răspundere orientat către entită�ile publice. 
Structura serviciilor publice era deja aprovizionată în mod substan�ial �i a fost consolidată 
suplimentar prin prevederi specifice ale LAP. 
 
O cerin�ă pentru o declara�ie anuală de control intern stipulată într-o linie directoare emisă 
de Secretarul Principal Permanent a încurajat secretarii permanen�i să semneze pentru 
adecvarea structurii lor de control intern. 
 
O cerin�ă pentru eviden�e de risc prevăzută într-o linie directoare emisă de Secretarul 
Principal Permanent a încurajat evaluarea continuă a controalelor interne de către ministerele, 
diviziile, departamentele �i direc�iile guvernamentale.  
 
În afară de facilitarea evaluării globale a riscului tuturor organiza�iilor din sectorul public 
prin instruire, seminarii, analize la fa�a locului �i cercetare, UMRA trebuie să analizeze 
progresul managementului riscului din perspectivă orizontală, în linie cu modelul COSO 
pentru a lansa recomandări de abordare a zonelor comune ce prezintă slăbiciuni în cadrul 
serviciilor publice. Mai mult, UMRA a emis politici �i proceduri relevante pentru a servi spre 
orientarea managementului atunci când instalează �i pun în vigoare structura de control 
intern a ministerelor, departamentelor �i entită�ilor lor. Procesul de facilitare este în prezent 
în etapele sale ini�iale, ceea ce implică faptul că în viitorul apropiat ar trebui să înceapă 
analize regulate de către UMRA ale eviden�elor de risc �i ale procesului global de 
management al riscului apar�inând fiecărui minister, departament sau entitate. Rapoarte de 
progres sunt emise lunar �i adresate directorului-general (DIIA). Rapoarte ad hoc sunt emise 
la cerere, în general fiind adresate tot directorului-general (DIIA) care la rândul său le poate 
transmite mai departe autorită�ilor corespunzătoare.  
 

4. Inspec�ia Financiară 
 
Investiga�iile financiare administrative cad în sarcina Departamentului de Audit Intern �i 
Investiga�ii, care este subordonat direct Secretarului de Cabinet. Unitatea de Investiga�ii 
Financiare are competen�a de a efectua investiga�ii financiare ale departamentelor 
guvernamentale �i oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat care este în 
orice fel beneficiar, debitor sau manager de fonduri publice, inclusiv fonduri UE, cu scopul de 
a proteja aceste fonduri de nereguli �i fraudă sau a evalua în alt mod răspunderea acestor 
persoane de drept public sau privat de a contribui la aceste fonduri. Această unitate este �i 
interlocutorul desemnat pentru Oficiul European Anti-fraudă (OLAF) �i este Serviciul de 
Coordonare Anti-fraudă (AFCOS) pentru Malta. Acest lucru implică faptul că această unitate 
poate efectua investiga�ii comune împreună cu OLAF, cu privire la fonduri UE folosite de 
Malta. Unitatea raportează neregulile către OLAF în mod trimestrial cu privire la Fondurile de 
pre-aderare, Fondurile de Facilitare a Tranzi�iei, Fondurile Structurale, Fondurile de 
Coeziune �i Fondurile pentru Agricultură. Unitatea oferă �i contribu�ii substan�iale, 
inclusiv feedback, pentru mai multe subunită�i din cadrul OLAF, toate responsabile pentru 
protec�ia intereselor financiare ale UE în diferite moduri. A fost elaborată �i o strategie anti-
fraudă �i anti-corup�ie pentru a complimenta func�ia ex post a acestei unită�i. 
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Ca parte din investiga�ia sa, Unitatea de Investiga�ii Financiare efectuează analiza în 
profunzime a tuturor circumstan�elor referitoare la nereguli �i cazuri de fraudă suspectată, 
inclusiv corup�ia func�ionarilor publici �i, în acest sens, ob�inerea de eviden�e �i/sau 
informa�ii �i efectuarea de evaluări, analize �i recomandări conexe. Investiga�iile se referă 
la anchete al căror scop este să descopere fapte ascunse �i să stabilească adevărul. Acestea 
implică o urmărire sistematică a informa�iilor �i includ cercetare. 
 
O investiga�ie financiară poate fi efectuată în baza prevederilor Legii privind Auditul Intern 
�i Investiga�iile Financiare. Legea stipulează faptul că dacă o entitate are vreun motiv să 
suspecteze o neregulă �i/sau un caz suspectat de fraudă cu privire la fondurile publice, 
aceasta va transmite chestiunea imediat către director (DIIA). Entitatea va trebui să furnizeze 
toate informa�iile pe care le de�ine referitor la chestiunea respectivă, în linie cu aceea�i 
Lege. 
 
Departamentul de Audit Intern �i Investiga�ii este împăr�it în patru unită�i. Acestea sunt 
Audit Intern, Audit UE, Investiga�ii Financiare �i Unitatea de Asigurare a Managementului 
Riscului. Unită�ile de Audit, Audit UE �i Investiga�ii Financiare oferă monitorizarea �i 
controlul managementului financiar, �i anume controale ex post. Controalele ex post au 
scopul de a verifica dacă prevederile statutare sunt aplicate complet �i dacă acele cheltuieli 
publice respectă cerin�ele legilor care stau la baza lor. 
 
Unitatea de Asigurare a Managementului Riscului asigură controale ex ante, prin crearea unui 
program de management al riscului pentru administra�ia publică. Unitatea de Asigurare a 
Managementului Riscului ac�ionează ca unitate centrală de armonizare pentru CPI �i 
facilitează implementarea unui proces integrator de management al riscului în cadrul 
administra�iei publice, cu scopul de a formaliza riscurile în eviden�e de risc. 
 
Unită�ile de Audit Intern, Audit UE, Investiga�ii Financiare �i Asigurare a 
Managementului Riscului sunt subordonate aceluia�i departament �i sunt coordonate de 
directorul-general. Departamentul se află în subordinea Consiliului de Audit Intern. Consiliul 
este responsabil pentru supravegherea opera�iunilor departamentului, serve�te ca organism 
independent �i obiectiv pentru a monitoriza func�ia de CFPI în Malta �i stabile�te politici, 
proceduri �i metode pentru func�ionarea corectă a departamentului. 
 

5. Reforme în curs �i viitoare 
 
Administra�ia publică se află în procesul de introducere a unui sistem de management al 
riscului pentru serviciile publice care să consolideze responsabilită�ile ministerelor pentru 
implementarea controalelor de risc. Au fost emise linii directoare în acest sens, care au intrat 
în vigoare în luna martie 2011, �i au fost dezvoltate o politică de management al riscului, o 
procedură de management al riscului, un �ablon de eviden�ă a riscului �i un �ablon pentru 
declara�ia privind controlul intern. În acela�i timp, Unitatea de Asigurare a Managementului 
Riscului este consolidată prin recrutarea de personal suplimentar. 
 
Liniile directoare prevăd că se va înfiin�a un proces de management al riscului pentru fiecare 
nivel ministerial, coborând în cascadă către toate organiza�iile. Acest proces ar trebui să 
abordeze toate riscurile care afectează atingerea obiectivelor ministerului. Următoarele 
ac�iuni sunt planificate pentru îndeplinirea acestui proces: 
 
Modificarea Legii privind Managementul Financiar 
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A fost înfiin�at un comitet de către Ministerul Finan�elor, Economiei �i Investi�iilor 
pentru a modifica Legea privind Managementul Financiar. Această lege este modificată �i 
actualizată pentru a include unelte de management rela�ionate cu CFPI, mecanismele de 
management al riscului �i performan�ă publică. Introducerea acestor unelte ar trebui să ajute 
la consolidarea suplimentară a răspunderii �i transparen�ei în cadrul administra�iei publice.  
 
Introducerea contabilită�ii de angajamente în cadrul ministerelor guvernamentale 
 
În ultimii ani, guvernul a implementat măsuri pentru trecerea u�oară de la contabilitatea pe 
bază de numerar la contabilitatea de angajamente în cadrul opera�iunilor sale. Măsurile luate 
includ: 
 

 asigurarea de instruire; 
 introducerea de formulare �i grafice standard; 
 pregătirea de declara�ii financiare ministeriale/departamentale; 
 înfiin�area grupului de lucru pentru contabilitatea de angajamente; 
 înfiin�area unui consiliu pentru achizi�ionarea de management �i performan�ă 

financiară; 
 mecanisme de software IT: Departamentul General de Trezorerie.  

 
Toate acestea vor permite o trecere rapidă de la sistemul de contabilitate bazată pe numerar la 
cel bazat pe angajamente. 
 
Introducerea eviden�elor de risc 
 
Unită�ii de Asigurare a Managementului Riscului din cadrul Departamentului de Audit Intern 
�i Investiga�ii i-a fost atribuită responsabilitatea de a dezvolta, promova �i supraveghea 
implementarea politicilor de management al riscului �i control intern prin adoptarea 
eviden�elor de risc. În acest mod, obiectivele stabilite de guvern ar deveni mai clare �i mai 
vizibile; orice amenin�ări aduse acestor obiective ar fi identificate �i abordate într-o manieră 
prin care să fie reduse exact aceste riscuri. Un astfel de proces ar îmbunătă�i �i 
transparen�a, răspunderea �i probitatea, în timp ce s-ar ajunge la o asigurare rezonabilă cu 
privire la eficien�a controalelor interne existente. Principala unealtă folosită pentru 
înregistrarea �i gestionarea riscurilor în cadrul unei organiza�ii publice este eviden�a 
riscului. Eviden�ele sunt dezvoltate �i folosite la nivel corporativ public organiza�ional �i 
sectorial. Eviden�ele de risc reprezintă un document important în managementul riscului 
pentru că identifică riscurile evaluate în func�ie de importan�ă. Aceste informa�ii vor 
permite apoi dezvoltarea, implementarea �i monitorizarea unor răspunsuri adecvate. 
 
Asigurarea instruirii �i facilitării continue 
 
Unitatea de Asigurare a Managementului Riscului este responsabilă pentru a facilita controlul 
intern �i managementul riscului în cadrul administra�iei publice prin prezentarea principiilor 
generale tuturor ministerelor, departamentelor �i entită�ilor, astfel încât să se atingă o 
acoperire mare într-o perioadă relativ scurtă de timp. 
 
Managementul strategic al riscului va fi asigurat, de asemenea, prin ini�iative de instruire. În 
acest sens, UMRA a pregătit module de instruire intensivă. Primul curs este intitulat 
„Consolidarea controlului managementului în cadrul administra�iei publice” �i se 
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concentrează pe cadre eficiente pentru luarea unor decizii informate despre risc �i controlul 
intern �i modul în care să fie acestea gestionate la nivel strategic �i opera�ional în cadrul 
unită�ii/departamentului, atât din perspectivă teoretică, dar �i practică, prin intermediul unor 
ateliere de lucru. Acest curs de instruire are scopul de a ini�ia o cultură de management al 
riscului �i control intern în cadrul administra�iei publice pentru a oferi departamentelor 
cuno�tin�e de bază despre principiile referitoare la cele mai bune practici, procese �i 
aprobări ale managementului riscului �i controlului intern. Acest curs oferă o în�elegere �i 
practică în identificarea controalelor interne folosind cadrul COSO (Comitetul de Organiza�ii 
de Sponsorizare), o unealtă folosită pe scară largă de către guvernul SUA �i Comisia 
Europeană. Atât aspectul teoretic cât �i cel practic al cadrului COSO vor fi acoperite. Acest 
al doilea curs, intitulat „Elemente fundamentale ale managementului riscului pentru 
administra�ia publică” oferă o introducere cuprinzătoare în managementul practic al riscului 
�i aplicarea acestuia. Acest curs va introduce conceptul de risc �i modul în care riscul 
afectează obiectivele unei organiza�ii. Cursul se va concentra �i pe modul în care poate fi 
folosit managementul riscului pentru a în�elege, comunica �i gestiona riscul. Acest lucru 
poate fi ob�inut printr-o în�elegere a procesului de management al riscului care poate fi apoi 
incorporat în strategiile �i opera�iunile organiza�iei.  
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OLANDA 
…………………………………………………………………. 

Controlul public intern1  

 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 

1.1. Punctul de plecare 

1.1.1. Sectorul public olandez: predominant descentralizat – elaborarea politicilor 
predominant centralizată 

Sistemul public olandez este predominant descentralizat, bazându-se pe tradi�ia istorică. 
Guvernele regionale (provinciile) �i guvernele locale (municipalită�ile) î�i gestionează 
singure activitatea, aceasta incluzând gestiunea financiară independentă. Controlul extern este 
realizat de propriile consilii democratice. Supervizarea de către guvernul central este limitată 
�i indirectă. Cu toate acestea, elaborarea politicilor este predominant centralizată. Guvernul 
central stabile�te obiectivele sociale �i politice, instrumentele �i bugetul, însă 
implementarea politicilor este în mare parte descentralizată �i revine guvernelor regionale �i 
locale, precum �i agen�iilor externe. 

1.1.2. Sistemul politic olandez: guvernul de coali�ie 

În sistemul politic olandez, parlamentul este în mod normal constituit din aproximativ 
douăsprezece partide politice. După alegeri, unele partide vor forma – în principiu pe o 
perioadă de patru ani – un guvern de coali�ie bazat pe o majoritate în parlament (peste 75 de 
deputa�i). Noua administra�ie se bazează pe o în�elegere de coali�ie. Aceasta constă într-o 
enumerare a: 

1. programelor de politici convenite; 

2. constrângerilor fiscale (cadrul bugetar �i condi�iile obliga�iilor fiscale): 

• obiectivul intermediar (OI) pentru deficitul guvernamental general, bazat pe programul 
de stabilitate bugetară al UE pentru Olanda (în prezent constă într-o balanţă structurală 
EMU cu un deficit de maxim -0,5% la un plus de +0,5% din PIB �i datoria standard 
EMU de maxim 60% din PIB); 

• povara fiscală. 
În cadrul primei adunări sau adunării constituante a Consiliului Mini�trilor, se va adopta o 
hotărâre cu privire la normele fiscale, necesare pentru respectarea constrângerilor fiscale. De 
fapt, începutul unei noi administra�ii coincide cu începutul unui nou ciclu (de patru ani) al 
Sistemului de Control al Managementului Financiar (SCMF). 

                                                            
1 Contribu�ia Ministerului de Finanţe din data de 31 martie 2011. 
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1.2. Evolu�ia începând cu mijlocul anilor 1980 

În evolu�ia sistemului CPI olandez se pot identifica patru etape. 

1.2.1. Consolidarea dreptului Parlamentului de stabilire a bugetului 

Ministerul de Finan�e (MF) a jucat rolul principal, în strânsă cooperare cu institu�ia 
supremă de audit (ISA) �i Comitetul pentru Buget al parlamentului (Camera a Doua). Se 
impunea furnizarea mai bună �i mai rapidă către parlament a informa�iilor privind bugetele 
anuale, rectificările bugetare anuale �i raportările financiare (conturile financiare). În acest 
scop, în perioada 1985-1995 s-au operat schimbări importante la nivelul guvernului central: 

 Introducerea unui nou sistem de stabilire a bugetului �i de contabilitate, bazat nu numai 
pe fluxurile de numerar, ci �i pe angajamente. 

 Automatizarea �i informatizarea sistemelor de contabilitate financiară. 
 Consolidarea func�iei financiare: departamentele pentru afaceri economice �i financiare 

(DAEF) din cadrul ministerelor au trecut de la o func�ie pur contabilă la o func�ie vastă 
de control financiar; directorii au devenit pe deplin responsabili de implementarea 
politicilor �i de gestiunea financiară, iar DAEF de respectarea ciclului de planificare �i 
control, controlul bugetar, notificarea politicilor, inclusiv notificările privind eficacitatea, 
eficien�a �i economia (cei trei E). 

 Consolidarea func�iei de audit: pentru fiecare minister s-a constituit propriul departament 
de audit intern; departamentele de AI sunt responsabile pentru declara�ia de asigurare 
anuală privind regularitatea gestiunii financiare. 

 

1.2.2. Reformele administra�iei publice (RAP): de la începutul anilor 1990 

Ministerul Finan�elor (MF) a jucat rolul principal. 

 Crearea de (40, în prezent) agen�ii interne pentru implementarea politicilor �i 
management opera�ional. Agen�iile interne sunt relativ independente în ceea ce 
prive�te executarea activită�ilor de implementare a politicilor �i de management 
opera�ional. Acestea sunt conduse �i controlate pe principiile rezultatelor �i calită�ii; 
folosesc sistemul contabilită�ii de angajamente în locul sistemului combinat 
angajamente-decontări în numerar. În ceea ce prive�te finan�area activită�ilor lor, nu 
depind numai de mecanismul bugetar, ci pot apela �i la o facilitate de împrumut internă 
pentru investi�ii din cadrul Ministerului de Finan�e (trezoreria). Agen�iile interne 
func�ionează conform principiului politic al răspunderii depline asumate de către 
ministrul competent, la fel cum se întâmplă �i în cazul departamentelor ministeriale 
obi�nuite. 

 Crearea (câteva sute, în prezent) unor agen�ii externe conform legii. Agen�iile externe 
func�ionează conform principiului politic al răspunderii limitate a ministrului competent; 
ministrul este răspunzător doar pentru sistemul de control �i cadrul legal conform căruia 
func�ionează agen�ia externă în cauză, însă nu �i pentru opera�iunile zilnice 
desfă�urate de agen�ie. 
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1.2.3. Managementul cheltuielilor publice (MCP): începând de la mijlocul anilor 1990 

Ministerul Finan�elor (MF) a jucat rolul principal. 

 Consolidarea controlului bugetar începând cu anul 1994: politica fiscală bazată pe 
prognoze economice structurale �i aplicarea normelor bugetare bazate pe planuri cadru 
pentru cheltuieli �i venituri. Standardele bugetare practicate au la bază standardele UE 
pentru balanţa bugetară (deficitul EMU) �i datoria EMU. 

 Introducerea unui sistem de PPB (planificare, programare �i bugetare) din anul 2000: 
bugetele ministerelor sunt construite �i prezentate în principal ca un buget de ie�iri 
(output) �i, într-o mai mică măsură, ca un buget de intrări (input). 

 Prezentarea legilor privind bugetul anual �i prezentarea rapoartelor financiare anuale se 
concentrează mai mult pe rezultatele implementării politicii (răspunderea privind 
rezultatele). În cadrul legilor bugetului s-a introdus o agendă privind politicile, iar în 
cadrul raportărilor financiare anuale un raport privind politicile relevante. Cu toate 
acestea, parlamentul este din ce în ce mai interesat de informa�iile privind personalul. 
Prin urmare, există presiuni politice pentru a se include mai multe informa�ii de intrare în 
legile bugetului �i raportările financiare. 

 

1.2.4. Reformele publice în domeniul managementului opera�ional (RPMO): din 2007 

Ministerul de Interne a jucat rolul principal. Există premisele unei integrări mai orizontale a 
proceselor prin crearea unor centre de servicii partajate (CSP-uri) referitoare la: 

 managementul opera�ional (nefinanciar) al ministerelor pentru managementul 
personalului, spa�iul locativ al biroului, TIC în cadrul birourilor �i audit intern 
(fuzionarea departamentelor de AI într-o direc�ie centrală de audit guvernamental 
(DGA)); 

 implementarea politicilor de către ministere (de exemplu, cu privire la acordarea 
subven�iilor); 

 supervizarea �i inspectarea implementării politicilor de către agen�iile externe; 
 notificarea politicilor (fuzionarea birourilor de planificare). 

Pentru o privire de ansamblu asupra sistemului olandez de Control al Managementului 
Financiar (CMF), inclusiv aspecte privind sistemul CPI, facem trimitere la diagrama anexată 
acestei prezentări. 

2. Mediul controlului public intern 

2.1. Sistemul de stabilire a bugetului �i de contabilitate 

 Pentru guvernul central: 
• de către ministere – se aplică un sistem combinat bazat pe angajamente financiare 

�i decontări în numerar; 
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• de către (aproximativ 40) agen�iile interne (ca unită�i ale ministerelor) – se aplică 
sistemul contabilită�ii de angajamente în sectorul public; 

• de către agen�iile externe – se aplică sistemul contabilită�ii de angajamente în 
sectorul privat; 

• de către companiile de stat - se aplică sistemul contabilită�ii de angajamente în 
sectorul privat. 

 
 Pentru guvernele descentralizate 

• de către guvernele regionale �i locale - se aplică sistemul contabilită�ii de 
angajamente în sectorul public. 

 

2.2. Prezentarea bugetului �i prezentarea rapoartelor financiare anuale (în fa�a 
parlamentului) 

Începând cu anul 2000, bugetele ministerelor sunt în principiu stabilite în func�ie de 
rezultate. În partea generală de prezentare a bugetului, mini�trii insistă pe principalele 
obiective privind politicile (agenda privind politicile). În partea explicativă, mini�tri prezintă 
articolele cuprinse în buget. Fiecare articol din buget este structurat pe baza unui obiectiv mai 
general �i opera�ional. Instrumentele de politică financiară (de exemplu, subven�iile, 
împrumuturile, garan�iile, personalul, programele de investi�ii) sunt legate de obiectivele 
opera�ionale. Prin urmare, bugetele sunt legate de instrumentele de politici. 

2.3. Sistemul mandatelor (adoptarea deciziilor �i executarea ac�iunilor în numele 
ministrului) 

Ministrul este managerul de top. 

În cadrul unui minister, se delimitează trei niveluri de control: 

 managementul de top/nivelul strategic – ministru, secretar de stat, secretar general (SG) 
�i directori generali (DG), care sunt responsabili de planificarea strategică; 

 managementul mijlociu/nivelul tactic  - �efii direc�iilor (directorii), care sunt 
responsabili de dezvoltarea programelor de politici �i de managementul opera�ional; 

 managementul executiv/nivelul opera�ional (activitatea �i tranzac�iile) - �efii 
departamentelor, unită�ilor �i agen�iilor interne, care sunt responsabili de 
implementarea politicilor �i activită�ile de management opera�ional. 

Ministrul sau secretarul de stat ia deciziile strategice, după consultări cu managementul de top 
(nivelul unu). Deciziile care nu sunt luate de către ministru sau secretarul de stat au fost 
delegate SG �i sub-delegate Directorilor Generali (DG); ace�tia au fost autoriza�i să 
ac�ioneze în numele ministrului. În func�ie de natura activită�ilor, se acordă o sub-delegare 
nivelului doi (directorilor) �i uneori nivelului trei (�efilor de departamente etc.). Cu toate 
acestea, ministrul rămâne întrutotul răspunzător în fa�a parlamentului pentru toate deciziile 
luate de el sau în numele său. 
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2.4. Auditul extern efectuat de către institu�ia supremă de audit (ISA, Curtea de 
Conturi) 

2.4.1. Ministerele (competente) �i agen�iile externe 

Auditul realizat la ministere de Curtea de Conturi olandeză vizează următoarele: 

 regularitatea programelor de politici �i a managementului opera�ional, în special 
regularitatea financiară a tranzac�iilor financiare (audituri financiare �i de conformitate); 

 implementarea programelor de politici �i a managementului opera�ional - eficacitatea, 
eficien�a �i economia (cei trei E). 

Declarată în mod oficial ca fiind independentă de direc�iile AI (DAI/DGA), ISA realizează 
auditul ministerelor. Practic, DAI-urile/DGA conduc audituri financiare �i de conformitate 
�i – din motive de eficien�ă – ISA utilizează rezultatele auditului. Auditul extern include 
raportarea: ISA furnizează ministrului, agen�iei externe �i parlamentului informa�ii 
rezultate în urma auditurilor. În ceea ce prive�te agen�iile externe, auditul ISA se limitează 
la sarcinile publice sau legale ale agen�iilor, la banii publici implica�i �i la func�ionarea 
cadrului legal. 

2.4.2. Guvernele locale �i regionale 

ISA nu este autorizată să auditeze bugetul public al guvernelor locale/regionale. În ceea ce 
prive�te implementarea politicii na�ionale de către guvernele locale �i regionale, ISA poate 
efectua audituri numai în baza datelor, documentelor �i altor suporturi de date aflate în 
posesia ministerului în cauză. ISA nu are acces la birourile �i sistemele de contabilitate etc. 
ale guvernelor locale �i regionale. Există o singură excep�ie de la această regulă de acces 
interzis: ISA este autorizată să auditeze guvernele locale �i regionale în cazul cheltuirii 
ajutoarelor/subven�iilor europene. Având în spate o lungă tradi�ie istorică de 
descentralizare, guvernele locale �i regionale sunt responsabile de organizarea �i 
reglementarea propriului audit extern. În mod normal, acest audit este efectuat de o ISA locală 
sau de o firmă de contabilitate publică. 

2.5. Lupta pentru combaterea fraudei �i/sau a neregulilor 

2.5.1. Frauda 

Nu există o unitate organiza�ională specială în cadrul sistemul de management financiar �i 
control pentru combaterea fraudei (nu există o poli�ie financiară). Există o structură 
organiza�ională generală (Serviciul Guvernamental de Investiga�ii/Rijksrecherche) în cadrul 
Ministerului Justi�iei. Pentru fiecare caz de fraudă SGI va fi chemat să intervină. DAI/DGA 
�i ISA vor men�iona frauda în constatările auditului. 

2.5.2. Neregulile 

În cazul unor nereguli, DAI/DGA �i/sau ISA le vor men�iona în constatările auditului lor. 
Aceste nereguli ar putea influen�a negativ declara�ia de asigurare emisă de aceste entită�i. 
În cazul unor nereguli comise în mod deliberat de func�ionari publici, conducerea va aplica 
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sanc�iuni disciplinare. În majoritatea cazurilor, neregulile sunt comise din gre�eală; într-o 
astfel de situa�ie, conducerea trebuie să ia măsuri pentru a preveni comiterea acelora�i 
gre�eli �i pe viitor. 

3. Conceptul de control public intern în administra�ia olandeză  

3.1. Caracteristici/elemente ale răspunderii/ responsabilită�ii manageriale 

În sistemul politic olandez, mini�trii sunt responsabili şi răspunzători individual în fa�a 
parlamentului. Nu există o responsabilitate colectivă a guvernului. Guvernul promovează 
unitatea politicilor; întotdeauna o decizie a guvernului este, în cele din urmă, o decizie pentru 
care ministrul competent este răspunzător în fa�a parlamentului. Rela�iile de control �i 
răspundere în SCMF olandez sunt rela�ii între un ministru �i parlament (control �i 
răspundere externă) �i între un ministru �i func�ionarii/directorii săi din minister (control 
�i răspundere internă). Nu există o rela�ie de răspundere între parlament �i func�ionarii 
ministerului. 

3.1.1. Controlul politic versus răspunderea ministerială (externă) �i controlul 
ministerial versus responsabilitatea conducerii (internă) 

În cadrul sistemului CMF, se disting controlul extern �i intern, precum �i controlul ex ante 
�i ex post. Controlul extern reprezintă controlul politic exercitat de parlament asupra 
directorului(lor)/mini�trilor: parlamentul monitorizează mini�trii sau guvernul ex ante prin 
adoptarea legilor privind bugetul �i ex post prin acceptarea rapoartelor/declara�iilor 
financiare anuale. Parlamentul realizează anual, în mod explicit, descărcarea de gestiune a 
mini�trilor. Orice alt tip de control reprezintă controlul intern (controlul managerial); control 
la nivelul guvernului central prin intermediul mini�trilor �i �efilor departamentelor. 
Controlul managerial poate fi împăr�it în control intern (nivelul unu �i doi) �i control 
managerial extern (nivelul doi). 

Controlul managerial intern de nivel unu este executat de către ministru �i managerii 
subordona�i (SG, DG, �efii direc�iilor, departamentelor etc.), uneori prin intermediul unor 
unită�i de control speciale (ex post). Controlul managerial intern de nivel doi este executat de 
�eful DAEF. Acesta vine în sprijinul managementului (de nivel unu). Din punct de vedere 
organiza�ional, �eful DAEF este independent de management. Acesta are autoritatea de a 
informa �i consilia SG �i ministrul în mod direct. 

Controlul managerial extern de nivel doi este executat de către Ministerul de Finan�e �i, în 
numele acestuia, de către Direc�ia Generală pentru Buget (DG Buget). 

3.1.2. Implementarea �i dezvoltarea politicilor (inclusiv ajustarea politicilor) 

Sistemul CMF/CPI este în principiu aplicabil atât dezvoltării de politici cât �i implementării 
acestora de către ministere; în practică, însă, se axează mai mult pe implementarea politicilor. 
Implementarea politicilor este executată de către (1) departamentele executive din ministere, 
(2) agen�iile interne, (3) agen�iile externe �i (4) guvernele locale �i regionale. Sistemul 
CPI este aplicabil în totalitate structurilor organiza�ionale de la punctele (1) �i (2), deoarece 
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ministrul competent este întotdeauna răspunzător în fa�a parlamentului. Controlul ministrului 
cu privire la punctele (3) �i (4) este limitat, deoarece acesta are o răspundere limitată în fa�a 
parlamentului. Agen�iile externe �i guvernele locale �i regionale dispun de propriul sistem 
CPI, reglementat în baza unor cadre legale speciale. 

Managerii însărcina�i cu implementarea politicilor de la punctele (1) �i (2) sunt responsabili 
de sistemul OA �i CI (organiza�ia administrativă = Organiza�ia Serviciului de Furnizare 
Informa�ii �i Controlul Intern). În cadrul acestui sistem, în general se au în vedere cele cinci 
linii directoare INTOSAI. Managerii pot solicita Direc�iei AI să efectueze un audit 
opera�ional al sistemului lor de OA �i CI. 

3.1.3. Managerii numi�i politic 

Răspunderea managerială este exercitată de managerii executivi de top (SG, DG etc.). Numai 
mini�trii �i secretarii de stat sunt numi�i politic. A�adar, în timpul unei schimbări a 
regimului politic, managerii executivi de top rămân în func�ie. Cu toate acestea, în cazul 
existen�ei unor posturi vacante la nivelul managementului executiv de top, guvernul va lua în 
considerare parcursul politic al candida�ilor. 

3.1.4. Delegarea răspunderii �i a autorită�ii 

A se vedea Sec�iunea 2 privind sistemul de delegare olandez (adoptarea deciziilor �i 
executarea ac�iunilor în numele ministrului). Sistemul de delegare este mult descentralizat. 
Deciziile obi�nuite privind implementarea politicilor se iau – conform regulamentelor 
existente – mai degrabă la nivelul inferior într-o organizaţie. În cazul unor decizii sau 
ac�iuni/tranzac�ii excep�ionale, pentru care ministrul nu a indicat ni�te politici foarte 
clare, managerii de top sau de mijloc pot evalua dacă ministrul trebuie să fie implicat în luarea 
deciziei respective. 

3.1.5. Sprijinul acordat de DAEF (directorii financiari): a se vedea „Controlul intern de 
nivelul doi” din tabelul de mai jos 

3.1.6. Stabilirea obiectivelor 

Obiectivele strategice, sociale �i politice, precum �i obiectivele opera�ionale – în general, 
programele de politici – sunt stabilite de către guvern. Există o mai mare libertate managerială 
în ceea ce prive�te stabilirea unor obiective opera�ionale mai detaliate pentru implementarea 
politicilor: în general, mai multă libertate pentru agen�iile externe, mai pu�ină pentru 
agen�iile interne �i cel mai scăzut grad de libertate pentru departamentele executive din 
cadrul ministerelor; cu cât răspunderea ministerială este mai mare, cu atât scade libertatea 
managerială. 

3.1.7. Obiectivele �i sfera de ac�iune a controlului intern 

Obiectivele controlului sunt: 

 respectarea cadrelor bugetare �i financiare (balanţa EMU, datoria EMU); 
 respectarea celor trei E (eficacitate, eficien�ă �i economie); 
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 respectarea regularităţii financiare. 
Activită�ile de management opera�ional, în special acelea care au consecin�e financiare, se 
înscriu în sfera de ac�iune a controlului intern la nivelul implementării politicilor de către 
departamentele executive din ministere �i agen�iile interne. Acestea pot fi împăr�ite astfel:  
 Opera�iuni financiare periodice: 
• asumarea de obliga�ii financiare (contractare, acordare de subven�ii); 
• achitarea cheltuielilor (plă�i); 
• impunerea de impozite/taxe/tarife (impunerea de obliga�ii); 
• colectarea veniturilor (fiscale sau nefiscale). 

 Opera�iuni financiare speciale, spre exemplu plata avansurilor, compensarea datoriilor, 
plata în natură, �tergerea datoriilor, asigurarea valorilor (numerar, căr�i de credit, carduri 
bancare, garan�ii bancare etc.); 

 Opera�iuni bilan�iere (activită�i de trezorerie, gestionarea activelor financiare �i 
gestionarea pasivelor financiare). 

 

3.1.8. Sistemul de raportare 

Pentru fiecare raport financiar anual, DAI/DGA emite o declara�ie de asigurare într-un raport 
privind constatările efectuate. Anual se promulgă 27 legi privind bugetul, astfel încât există 27 
de raporturi anuale (inclusiv declara�iile financiare) �i 27 declara�ii de asigurare. 
Declara�iile de asigurare sunt rezultatul auditurilor financiare �i de conformitate �i sunt 
înaintate ministerelor competente �i ISA. Con�inutul auditurilor financiare �i de 
conformitate include: 

 audit prin care se constată dacă gestiunea financiară este uniformă, ordonată, verificabilă 
�i eficientă; 

 audit prin care se constată dacă informa�iile financiare cuprinse în rapoartele anuale sunt 
conforme cu registrele financiare; 

 audit referitor la includerea informa�iilor privind politicile în rapoartele anuale.  
ISA utilizează declara�iile de asigurare ale DAI/DGA. ISA emite anual o declara�ie de 
aprobare referitoare la declara�iile financiare incluse în raportul financiar anual al guvernului 
central. Declara�ia ISA se referă, de asemenea, la balan�a de verificare a guvernului central. 
Această declara�ie este înaintată parlamentului �i guvernului. 

3.2. Auditul intern 

3.2.1. Func�ia de audit intern exercitată de direc�iile AI (DAI) 

3.2.1.1. Auditurile executate (inclusiv declara�iile de asigurare) 

DAI are două domenii principale de activitate: 

 Activitatea conform legii: audituri financiare �i de conformitate – evaluarea 
conformită�ii financiare a gestiunii financiare, a informa�iilor financiare �i includerea 
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informa�iilor privind politicile în rapoartele anuale, care se concretizează în declara�ia 
de asigurare anuală. Acesta reprezintă elementul principal al auditului ex post. 

 Activitatea consultativă: audituri opera�ionale – consilierea managerului la solicitarea 
acestuia – privind sistemele/procedurile de management opera�ional (personal, achizi�ii, 
TIC, materiale/echipamente, organiza�ia, finan�ele, spa�iul locativ). Acestea pot avea 
ca rezultat o declara�ie de asigurare. Auditurile opera�ionale nu reprezintă un element al 
auditului ex post. 

Auditul financiar �i opera�ional al DAI se aplică la trei niveluri ale organiza�iei în cadrul 
unui minister: nivelul strategic (nivelul de control al managementului), nivelul opera�ional 
�i nivelul activităţii �i tranzac�iilor (la nivelul cel mai jos). 

3.2.1.2. Raportările 

DAI raportează ministerului rezultatele auditurilor financiare �i de conformitate anuale. 
A�adar, auditul intern include raportarea rezultatelor. Rapoartele auditului financiar �i de 
conformitate anual ale DAI/DGA sunt trimise ISA, astfel încât ISA să poată valorifica 
rezultatele acestui audit (chestiunea eficien�ei procesului de audit). Această obliga�ie a fost 
reglementată prin Legea privind Conturile Guvernului (Comptabiliteitswet). Cu toate acestea, 
ISA este independentă din punct de vedere constitu�ional, având autoritatea de a hotărî 
efectuarea oricărui audit (financiar sau al politicilor) suplimentar. 

SCMF Control/ supervizare/ 
verificare ex ante a 
bugetului �i gestiunii 
financiare 

Control/ supervizare/ 
verificare ex post a 
bugetului �i gestiunii 
financiare 

Controlul extern 
= Control politic/ 
parlamentar 

Control 
politic 

Controlul mini�trilor/ 
guvernului de către 
parlament prin: 
(a) promulgarea anuală a 

legilor privind bugetul; 
(b) stabilirea cadrului bugetar 

�i financiar general prin 
promulgarea Legii 
Organice privind Bugetul/ 
Legea CFPI 
(Comptabiliteitswet) 

Controlul mini�trilor/ 
guvernului de către 
parlament prin: 
(a)    votarea anuală a 

rapoartelor ministeriale 
(financiare); 

(b) discutarea rapoartelor 
de audit ale ISA/Cur�ii 
de Conturi. 

 Audit 
extern 

 Audit independent realizat de 
către ISA/ Curtea de 
Conturi pentru parlament: 
(a) audit anual al 

rapoartelor financiare 
�i al gestiunii 
financiare a 
ministerelor; 

(b) audituri periodice ale 
eficien�ei. 

 
Controlul intern Control Supervizare: Uneori, verificarea internă a 
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= Control 
ministerial �i 
managerial 
(controlul 
managementului) 

intern la 
nivelul 
unu 

(a) de către ministru a 
consiliului de conducere 
(SG/ DG; nivelul 
strategic); 

(b) de către manageri 
(executan�ii politicilor) 
a membrilor 
personalului (nivelul 
opera�ional); 

(c) completat de 
autocontrolul realizat de 
membrii (executan�i) ai 
personalului �i de 
testarea efectuată de 
către colegi. 

riscurilor realizată de către 
un departament de 
verificare, la ordinul 
managerului (spre exemplu, 
în cazul acordării pe scară 
largă a subven�iilor). 

 Control 
intern la 
nivelul 
doi 

Stabilirea cadrelor bugetare 
�i financiare, reglementarea 
internă �i consultarea în 
cadrul ministerului de resort 
de către DAEF. 
Completat de controlul 
preventiv limitat realizat de 
către DAEF pentru cazuri/ 
situa�ii/ opera�iuni/ 
activită�i speciale (o a doua 
opinie financiară obligatorie). 

 

 Control 
extern la 
nivelul 
doi 

Stabilirea cadrelor generale 
bugetare �i financiare ale 
guvernului, precum �i a 
reglementărilor, de către 
MF/DG Buget. 
Completat de controlul 
preventiv limitat realizat de 
către MF/DG Buget pentru 
cazuri/ situa�ii/ opera�iuni/ 
activită�i speciale (o a treia 
opinie financiară obligatorie. 

 

 Audit 
intern 

 Audit realizat de către 
auditorul intern. 
Audituri financiare, de 
conformitate �i 
opera�ionale. 
Independent de managerul/ 
executantul politicilor, dar 
subordonat ministrului. 

 

3.2.1.3. Organizarea 



229 
 

 

Există 11 ministere, iar cinci dintre acestea au o DAI. Există două centre de servicii partajate 
(CSP) pentru audit intern, câte unul la două ministere (DAI Ministerului de Economie, 
Agricultură �i Inovare pentru ministerul respectiv �i Ministerul de Afaceri Generale) �i un 
CSP (Direc�ia Guvernamentală de Audit/DGA) pentru patru ministere (Ministerul de Interne, 
Ministerul Finan�elor, Ministerul Sănătă�ii, Bunăstării �i Sportului �i, par�ial, Ministerul 
Infrastructurii �i Mediului). Ierarhic, directorul unei DAI este direct subordonat SG �i 
ministrului, astfel încât din punct de vedere func�ional este independent de direc�iile 
emitente de politici. 

Pentru o mai mare eficien�ă, în 2012 toate DAI vor fuziona în DGA. Ierarhic, DGA este 
direct subordonată SG din Ministerul Finan�elor �i Ministrului Finan�elor, însă din punct 
de vedere func�ional este direct subordonată SG �i ministrului competent. DGA nu este o 
direc�ie centrală de audit aflată în mâinile MF. Rezultatele auditurilor �i certificatul de audit 
sunt înaintate direct ministrului de resort. Prin urmare, de�i func�ia de audit este încă 
descentralizată, forma de organizare este centralizată. 

3.2.1.4. Reglementarea  

Sarcinile DAI sunt reglementate prin Legea privind Conturile Guvernului 2001 �i prin 
Decretul Regal privind Sarcinile Direc�iei de Audit Intern. 

3.2.1.5. Cartele auditului 

Utilizarea cartelor auditului nu este deocamdată o practică comună a guvernului central. 
Elementele cele mai importante ale unei carte, cum ar fi independen�a, sfera de ac�iune, 
responsabilită�ile, autoritatea �i standardele auditului intern, sunt reglementate prin 
regulamente interne. Elemente cum ar fi misiunea, obiectivitatea �i autorită�ile sunt 
prevăzute în regulile de conduită profesională. Cu toate acestea, în cadrul DGA, s-au făcut 
primele demersuri pentru formalizarea unei carte a auditului. Acceptarea unor sarcini care nu 
intră în sfera de ac�iune  a auditului financiar, de conformitate sau opera�ional1 este interzisă 
prin lege. Auditurile opera�ionale sunt executate, în urma unor consultări, la cererea 
conducerii. Acceptarea cererii depinde de capacitatea de auditare disponibilă, iar aceste 
audituri sunt planificate în calendarul anual de audit. 

3.2.1.6. Formarea auditorilor  

Auditorii publici (interni) sunt obliga�i să parcurgă o formare profesională continuă (FPC). 
Prin urmare, ace�tia trebuie să ob�ină în fiecare an un număr minim de note la FPC. Au 
posibilitatea să urmeze cursuri de formare alese de ei sau cursuri sus�inute de institu�ii 
educative acreditate. 

3.2.1.7. Procedura de monitorizare în urma rapoartelor de audit intern  

                                                            
1 În olandeză se foloseşte termenul englezesc „audit operaţional” pentru ceea ce se numeşte în engleză 
„auditul performanţei”. 
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Constatările auditorului sunt discutate cu managerii. Concluziile �i recomandările finale sunt 
discutate în cadrul comisiei de audit. Ulterior, ministrul va lua hotărârea de a lua măsuri în 
func�ie de recomandări. 

În cazul unor nereguli, DAI/DGA �i/sau ISA le vor men�iona în constatările lor în urma 
auditului. Acest aspect ar putea influen�a în mod negativ declara�iile lor de asigurare. În 
cazul unor nereguli comise în mod deliberat de către func�ionari, conducerea va aplica 
sanc�iuni disciplinare. În majoritatea cazurilor, neregulile sunt comise din gre�eală; în 
această situa�ie, conducerea trebuie să ia măsuri pentru a împiedica repetarea acelora�i 
gre�eli pe viitor. În cazul unei suspiciuni de fraudă, Serviciul de Investiga�ii al Guvernului 
va fi chemat să intervină. DAI/DGA �i ISA vor men�iona frauda în constatările lor în urma 
auditului. În Olanda nu există un inspectorat financiar special (poli�ia financiară). 

3.2.2. Rela�ia între auditul intern �i auditul extern 

Rapoartele anuale de audit financiar �i de conformitate ale DAI/DGA sunt trimise către ISA 
pentru ca aceasta să poată valorifica rezultatele acestui audit. Această obliga�ie a fost 
reglementată prin Legea privind Conturile Guvernului 2001. Întrucât ISA este independentă 
conform constitu�iei, de�ine autoritatea de a hotărî asupra oricărui audit (financiar, de 
conformitate sau opera�ional) suplimentar. 

În plus, ISA participă în calitate de observator la întrunirile lunare ale directorilor de audit 
intern din ministere, la ceea ce se nume�te consultarea IODAD (Întrunirea 
Interdepartamentală a Directorilor Departamentelor de Audit). În afară de aceste întruniri, 
există �i consultări periodice între pre�edintele ISA �i Ministrul de Finan�e (răspunzător 
de politica privind auditul) referitoare la chestiuni privind politicile de audit (spre exemplu, 
despre standardele de audit sau prezentarea informa�iilor financiare în rapoartele financiare 
anuale). 

3.2.3. Comisiile sau comitetele de audit 

3.2.3.1. Comisia de audit 

Nu există reglementări privind o comisie de audit permanentă. Din când în când, guvernul 
înfiin�ează un comitet temporar care să ofere consiliere cu privire la func�ia de audit intern 
în cadrul guvernului (ministerele). ISA, câ�iva directori AI �i unii reprezentan�i ai DG 
Buget participă la acest comitet temporar. 

3.2.3.2. Comitetele de audit 

În fiecare minister există un comitet de audit care consiliază ministrul �i/sau SG cu privire la: 

 recomandările DAI/DGA �i ISA; 
 chestiuni de management opera�ional �i management al riscului; �i uneori cu privire la 
 (programarea) planului anual de audit al DAI. 

Reprezintă un organism func�ional (nu ierarhic), format din membrii echipei de management 
de top (DG, SG), �efii DAEF, �eful DAI �i unii membri externi cu competen�e speciale în 
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chestiunile CMF sau cu vaste competen�e de management public. Această func�ie a 
comitetului de audit a fost reglementată printr-un regulament intern. Se inten�ionează 
reglementarea bazei legale pentru aceste comitete în Legea privind Conturile Guvernului 
(legea fundamentală a bugetului). 

3.3. Coordonarea controlului public intern 

În guvernul central olandez se pot diferen�ia următoarele: 

1. Controlul politicilor – UCA1 revine în mare parte MF �i par�ial Ministerului de Justi�ie. 

2. Controlul bugetului – UCA este MF. 

3. Controlul managementului opera�ional: 

• control financiar – UCA este MF; 
• audit intern – UCA este MF; 
• control nefinanciar (personalul, spa�iul locativ, TIC, achizi�ia echipamentelor, 

dotări) – UCA este Ministerul de Interne. 
 

3.3.1. Metode de coordonare a controlului intern 

 Stabilirea cadrului prin reglementări (legi �i regulamente) de către DG Buget. 
 Întruniri periodice între DG Buget �i directorii DAEF din cadrul ministerelor – a�a-

numita consultare IOFEZ (Consultări Interministeriale pe Chestiuni Financiare şi 
Economice) –privind politicile de control bugetar �i financiar. Pentru chestiuni mai 
tehnice, există un grup de lucru interministerial format din directorii adjunc�i ai DAEF. 

 Întruniri periodice între DG Buget �i directori ai DAI din cadrul ministerelor – a�a-
numita consultare IODAD – pentru chestiuni privind politicile de audit. Pentru chestiuni 
mai tehnice, există un grup de lucru interministerial format din directorii adjunc�i ai DAI. 

 Furnizarea de informa�ii �i transferul de cuno�tin�e de la UCA prin intermediul 
manualelor, conferin�elor, cursurilor de formare etc. 

 

3.3.2. Coordonarea centrală sau unitatea de armonizare: DG Buget 

DG Buget - �i mai concret Departamentul pentru Buget (DB) – reprezintă unitatea centrală 
de armonizare pentru CFPI (Control Financiar Public Intern) �i pentru auditul intern prin 
aceea că stabile�te cadrul pentru controlul bugetar �i financiar, pe de o parte, �i pentru 
auditul intern, pe de altă parte. Stabilirea cadrului se concretizează prin reglementări (legi �i 
regulamente). Înainte de emiterea reglementărilor Ministerului de Finan�e, au loc consultări 
(la nivel institu�ional) între DG Buget �i DAEF-urile �i DAI-urile din ministerele de resort. 
În cadrul stabilit, ministerele (mini�trii/managerii de politici) sunt relativ autonomi în ceea ce 
prive�te managementul bugetului �i managementul financiar. DG Buget supervizează în 
special respectarea cadrelor stabilite. Prin urmare, controlul financiar preventiv (ex ante) 

                                                            
1 Unitatea centrală de armonizare. 
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delegat referitor la tranzac�iile financiare efectuat de către DG Buget poate fi foarte limitat 
�i în general se aplică numai garan�iilor. 

În calitate de instrument de control al bugetului, ministerele sunt obligate să utilizeze sistemul 
de contabilitate pentru bugetul central al DG Buget. DG Buget nu evaluează implementarea 
�i func�ionarea sistemului de contabilitate financiară în ministere. Aceste evaluări sunt 
efectuate de către DAI �i ISA. DAI raportează ministrului său, iar ISA ministrului competent 
�i parlamentului. 

DG Buget supervizează/monitorizează datele rezultate din sistemele de contabilitate bugetară 
�i financiară ale ministerelor competente pe parcursul anului prin intermediul informa�iilor 
periodice �i ocazionale furnizate de DAEF-uri. DG Buget are autoritatea de a solicita toate 
informa�iile (financiare) necesare pentru supervizarea lor. DAEF-urile sunt obligate prin lege 
să furnizeze aceste informa�ii. Aceste puteri �i obliga�ii au fost prevăzute în Legea privind 
Conturile Guvernului 2001.1 

Referitor la auditul intern, ministerele sunt obligate prin lege să înainteze rezultatele 
auditurilor financiare şi de conformitate (inclusiv declaraţia de asigurare) către DG Buget. 
Această obligaţie a fost prevăzută în Legea privind Conturile Guvernului 2001. DG Buget/DB 
nu evaluează implementarea �i func�ionarea sistemelor de audit intern ale ministerelor şi 
nici nu monitorizează rezultatele auditului intern. ISA revizuieşte periodic funcţionarea DAI-
urilor şi raportează ministrului competent şi parlamentului. 

3.3.3. Coordonarea descentralizată a controlului bugetar şi financiar în cadrul unui 
minister de resort: DAEF 

Principalele sarcini ale DAEF în cadrul unui minister sunt: 

 coordonarea procesului anual de stabilire a bugetului şi a estimărilor financiare 
multianuale; 

 monitorizarea execuţiei bugetare; 
 organizarea contabilităţii bugetare (contabilitatea estimărilor financiare) şi a contabilităţii 

financiare; 
 consilierea (independent de managerii de politici) ministrului privind toate aspectele care 

au consecinţe financiare; 
 coordonarea evaluărilor politicilor multianuale; 
 organizarea procesului de efectuare a plăţilor, alocarea casierilor (= 

manageri/administratori ai conturilor bancare) şi asigurarea valorilor (numerar, cărţi de 
credit, carduri bancare, garanţii bancare etc.). 

 

4. Inspecţia financiară 

                                                            
1 În Olanda, Legea privind Conturile Guvernului 2001 reprezintă o fuziune între Legea Organică privind 
Bugetul, Legea CFP (sau CMF), Legea privind Auditul Intern şi Legea privind Auditul Extern (sau 
ISA). 
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Nu există o unitate organizaţională specială în cadrul sistemului de management financiar şi 
control pentru combaterea fraudei (nu există o poliţie financiară). Există o structură 
organizaţională generală (Serviciul de Investigaţii al Guvernului/SIG) în cadrul Ministerului 
de Justiţie. La orice caz de fraudă, SIG este chemat să intervină. DAI/DGA şi ISA vor 
men�iona frauda în constatările auditului, ceea ce ar putea influenţa în mod negativ declaraţia 
de asigurare emisă de acestea. 

5. Reforme în curs şi/sau viitoare 

Integrarea orizontală a proceselor prin crearea de CSP-uri1 

Guvernul actual se concentrează pe un guvern central mai compact. Politica sa constă în 
promovarea unei integrări mai orizontale a proceselor prin crearea unor centre de servicii 
partajate şi a altor forme organizaţionale de cooperare între ministere, în special în 
următoarele domenii: 

 managementul operaţional nefinanciar (personalul, spa�iul locativ al biroului, TIC în 
cadrul birourilor �i audit intern; fuzionarea tuturor departamentelor de AI într-o direc�ie 
centrală de audit guvernamental (DGA)); 

 implementarea politicilor de către ministere (de exemplu, cu privire la acordarea 
subvenţiilor); 

 supervizarea şi inspectarea implementării politicilor de către agenţiile externe; şi 
 consilierea privind politicile (fuzionarea birourilor de planificare). 

 

 

                                                            
1 A se vedea Secţiunea 1, Evoluţii, punctul 4 (Reformele publice în domeniul managementului 
opera�ional (RPMO)). 
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POLONIA 
……………………………………………………………………………………………… 
Controlul public intern (1) 
 
 1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Sistemul CPI a fost introdus în Polonia în conformitate cu amendamentul Legii din 26 
noiembrie 1998 privind Finanţele Publice adoptat la data de 27 iulie 2001, care a intrat în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2002, drept urmare a procesului de negociere pre-aderare. Legea 
s-a bazat pe Principiile pentru introducerea sistemului de CFPI în cadrul administraţiei publice 
poloneze (document de strategie) aprobate de Comitetul pentru Integrare Europeană în 
decembrie 2001. Obiectivul sistemului de CFPI a fost de a asigura adecvarea şi eficienţa 
colectării şi cheltuirii mijloacelor publice. 
 
Activităţi organizaţionale. 
 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din data de 6 aprilie 2011. 
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 În martie 2002, în cadrul Ministerului Finanţelor, a fost înfiinţată unitatea centrală de 
armonizare poloneză, denumită Departamentul de Coordonare a Controlului Financiar 
şi Auditului Intern. 

 La data de 26 noiembrie 2002, auditorul intern general a fost angajat prin concurs în 
conformitate cu prevederile privind funcţionarii publici. 

 În cadrul entităţilor din sectorul finanţelor publice, enumerate la Articolul 35d(1) din 
legea menţionată mai sus, au fost create unităţi sau posturi de audit intern. 

 La cererea şefilor entităţilor din sectorul finanţelor publice, Ministrul Finanţelor a 
alocat şi a transferat mijloace financiare din rezerva de stat în sumă de 40 de milioane 
PLN pentru anul 2002, destinate pentru susţinerea construirii unui sistem de control 
financiar şi audit intern – în special pentru finanţarea costurilor de personal. 

 În cadrul bugetului de stat pentru anul fiscal 2003 a fost previzionată o rezervă 
specială în sumă de 3 milioane PLN, care a fost destinată pentru consolidarea 
personalului de audit care gestiona mijloacele financiare ce proveneau din fondurile de 
asistenţă ale UE. 

 La data de 29 octombrie 2002, în baza deciziei Ministrului Finanţelor, a fost desemnat 
consiliul de analiză pentru a organiza examene pentru candidaţii la posturile de auditor 
intern. 

 
Rolul cheie în implementarea şi coordonarea sistemului a fost acordat Ministrului Finanţelor, 
care a îndeplini sarcinile corespunzătoare cu ajutorul Auditorului Intern General şi al 
Departamentului de Coordonare a Controlului Financiar şi Auditului Intern din cadrul 
Ministerului Finanţelor.  
 
Ministrul Finanţelor, în conformitate cu Articolul 35o(2) din legea menţionată mai sus, a 
stabilit şi a propagat standardele de control financiar şi pe cele de audit intern, a colectat şi 
analizat informaţii, inclusiv planuri şi rapoarte din partea auditului intern, a cooperat cu 
instituţii străine şi a efectuat o evaluare a auditului intern şi controlului financiar în cadrul 
entităţilor din sectorul finanţelor publice. Pentru a asigura un personal de audit intern de 
calitate înaltă, Ministrul Finanţelor a numit consiliul de verificare pentru un mandat de patru 
ani. Membrii consiliului de verificare au fost recrutaţi din rândul angajaţilor Ministerului 
Finanţelor, ai academicienilor şi oamenilor de ştiinţă relevanţi şi reprezentanţilor asociaţiilor 
private de audit intern. Consiliul a efectuat analiza pentru a verifica competenţa teoretică şi 
practică a candidaţilor pentru postul de auditor intern. Analiza a acoperit aspecte relaţionate 
cu metodologia de audit, standardele de audit, administraţia publică, finanţele publice, 
microeconomie şi evaluarea riscului. Între anii 2003 şi 2006, peste 2000 de auditori interni au 
trecut examenul şi au obţinut certificările naţionale.  
 
Începând din anul 2002, Legea privind Finanţele Publice referitoare la CFPI a fost actualizată 
de trei ori (2005, 2006 şi 2009). Legea curentă a intrat în vigoare în ianuarie 2010. 
 
În conformitate cu amendamentele aduse Legii privind Finanţele Publice care a intrat în 
vigoare în anul 2006, postul de Auditor Intern General, consiliul de verificare şi procesul de 
certificare naţională au fost abolite. Tipurile de calificări şi certificate care permit auditorilor 
interni să lucreze în entităţile din sectorul finanţelor publice au fost înmulţite prin lege şi 
enumerate după cum urmează. 
 
1. Certificate: Auditor Intern Autorizat (AIA), Profesionist Guvernamental de Audit Autorizat 
(PGAA), Auditor de Sisteme Informaţionale Autorizat (ASIA), Asociaţie de Experţi Contabili 
Autorizaţi (AECA), Analist Fraude Autorizat (AFA), Certificare în Auto-evaluare în 
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domeniul Controlului (CAEC), Auditor Autorizat de Servicii Financiare (AASF) sau Analist 
Financiar Autorizat (AFA).  
 
2. Finalizarea unui stagiu de instruire şi luarea unui examen de audit în faţa consiliului de 
verificare desemnat de Preşedintele Camerei Supreme de Control. 
 
3. Examen de calificare pentru inspector de control fiscal. 
 
4. Calificări de controlor autorizat.  
 
5. Certificat de auditor intern naţional. 
 
Lista curentă de cerinţe pentru auditorii interni şi tipurile de autorizări care-i permit unei 
persoane să lucreze ca auditor intern sunt prezentate în Secţiunea 3.2. 
 
De asemenea, începând cu anul 2006, Standardele Internaţionale de Practică Profesională în 
Audit Intern emise de Institutul de Auditori Interni au fost adoptate direct ca Standarde de 
Audit Intern în cadrul Entităţilor din Sectorul Finanţelor Publice. 
 
Datorită reorganizării Ministerului Finanţelor, începând cu anul 2008 Departamentul de 
Coordonare a Controlului Financiar şi Auditului Intern a fost redenumit în Departamentul de 
Audit al Sectorului Finanţelor Publice (a se vedea Secţiunea 3.3.). 
 
2. Mediul controlului public intern 
 
2.1. Sistemul bugetar 
 
Polonia are în prezent un sistem bugetar tradiţional care se bazează în principal pe unităţi 
organizaţionale şi controlul informaţiilor de intrare.  
 
Constituţia Republicii Polonia, noua Lege din 27 august 2009 privind Finanţele Publice şi 
ordinele permanente ale parlamentului reglementează aspectele fundamentale ale procesului 
bugetar parlamentar. Ministrul Finanţelor prezintă consiliului de miniştri ipotezele proiectului 
de buget pentru anul următor, ţinând cont de ipotezele adoptate în cadrul planului financiar 
multianual al statului şi de liniile directoare de acţiune incluse în programul de convergenţă 
adoptat de consiliul de miniştri. Consiliul de miniştri adoptă proiectul de lege a bugetului şi-l 
prezintă împreună cu motivele care stau la baza lui către Sejm (camera inferioară a 
parlamentului polonez) până la data de 30 septembrie a anului care precedă anul financiar 
relevant. Sejm adoptă bugetul de stat pentru un an fiscal prin intermediul unui buget (statut 
bugetar). Dreptul de a introduce legislaţie referitoare la un buget, un buget intermediar, 
modificări ale bugetului sau un statut cu privire la contractarea de datorii publice, precum şi 
un statut de acordare de garanţii financiare de către stat, aparţine în mod exclusiv consiliului 
de miniştri. 
 
Consiliul de miniştri, în perioada de cinci luni care urmează sfârşitului de an fiscal, prezintă 
către Sejm un raport cu privire la implementarea bugetului, împreună cu informaţii despre 
starea datoriei de stat. Sejm analizează raportul care i-a fost prezentat şi, în urma consultării 
cu Camera Supremă de Control, adoptă o decizie dacă să acorde sau să refuze acordarea 
aprobării conturilor financiare depuse de consiliul de miniştri. 
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În prezent, Polonia se află într-un proces de introducere a unui nou sistem bugetar: sistemul 
bugetar bazat pe performanţă (BBP), care va lucra în paralel cu sistemul tradiţional. Sistemul 
dual este planificat să intre în vigoare în anul 2013 (a se vedea Secţiunea 5).  
 
2.2. Controlul extern şi auditul administraţiei publice  
 
Controlul extern şi auditul administraţiei publice în Polonia sunt efectuate de Camera 
Supremă de Control (NIK) – instituţia supremă de audit. Organizarea şi funcţionarea NIK sunt 
stabilite prin Constituţia Republicii Polonia şi Legea din 23 decembrie 1994 a Camerei 
Supreme de Control. Sarcina de bază a NIK este de a audita activitatea organismelor 
administrative guvernamentale, a Băncii Naţionale a Poloniei (BNP), a persoanelor juridice de 
drept public şi a altor entităţi organizaţionale ale statului. NIK poate audita şi activitatea altor 
unităţi organizaţionale şi entităţi economice (întreprinzători), în măsura în care acestea 
folosesc proprietăţi sau resurse publice sau de stat sau îndeplinesc obligaţii financiare faţă de 
stat. NIK efectuează audituri comandate de Sejm sau organismele acestuia, la cererea 
preşedintelui, a primului-ministru sau din proprie iniţiativă. Instituţia supremă de audit 
prezintă Sejm analiza execuţiei bugetului de stat şi liniile directoare de politică monetară.  
2.3. Organul responsabil pentru auditul şi controlul independent al fondurilor UE 
 
Organul responsabil pentru auditul şi controlul independent al fondurilor UE este Inspectorul 
General pentru Controlul Trezoreriei care este Autoritatea de Audit pentru Fonduri Structurale 
şi Unitatea de Certificare pentru Politica de Agricultură Comună. Inspectorul este şi 
Plenipotenţiar al Guvernului pentru Combaterea Fraudei împotriva Republicii Polonia sau a 
Uniunii Europene (a se vedea Secţiunea 4). 
 
3. Conceptul de control public intern în Polonia 
 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
3.1.1. Controlul managementului în sectorul finanţelor publice 
 
Ministerul Finanţelor continuă crearea unui sistem eficient de răspundere managerială în 
cadrul administraţiei publice. Departamentul de Audit pentru Sectorul Finanţelor Publice din 
cadrul Ministerului Finanţelor (denumit anterior Departamentul de Coordonare a Controlului 
Financiar şi Auditului Intern) susţine răspunderea managerială (managementul şi controlul 
financiar) şi auditul intern independent din perspectivă funcţională. 
 
Legea din 26 noiembrie 1998 privind Finanţele Publice a introdus în legislaţie termenul 
„control financiar”. După câţiva ani de utilizare a acestui termen în legislaţie, controlul 
financiar a fost pus la îndoială şi asociat în mod greşit doar cu sfera financiară. Legea din 27 
august 2009 privind Finanţele Publice a introdus definiţia controlului managementului, care a 
înlocuit controlul financiar şi în principiu este egală controlului intern în înţelesul asumat prin 
modelul COSO. 
 
În conformitate cu prevederile Legii din 27 august 2009 privind Finanţele Publice, controlul 
managementul cuprinde un set general de activităţi întreprinse pentru asigurarea 
implementării obiectivelor şi sarcinilor într-o manieră eficientă, economică şi la timp, 
conform prevederilor legale. Referinţele cheie pentru controlul managementului sunt 
obiectivele şi atingerea lor este criteriul de bază pentru evaluarea eficienţei soluţiilor adoptate 
în cadrul entităţii. Trebuie subliniat faptul că în cadrul entităţilor din sectorul finanţelor 
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publice multe elemente de control al managementului funcţionau şi încă mai funcţionează, 
precum structura entităţii, delegarea drepturilor, procedurile interne, comunicarea externă şi 
internă, etc. Aşadar, scopul introducerii controlului managementului este de a pune în ordine 
şi a sistematiza, în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, structurile şi 
principiile deja existente în cadrul entităţilor, mai degrabă decât să le reorganizeze complet. 
 
Obiectivul controlului managementului este de a asigura în mod special: conformitatea cu 
provederile legale şi procedurile interne, eficienţa şi eficacitatea operării, credibilitatea 
rapoartelor, protecţia resurselor, respectarea şi promovarea regulilor şi conduitei etice, 
eficienţa şi eficacitatea fluxului de informaţii şi a managementului riscului. 
 
Persoanele responsabile pentru asigurarea unui control al managementului adecvat, eficient şi 
eficace sunt următoarele: 
 

 Ministrul în cadrul ramurilor administraţiei guvernamentale (1) (denumită în 
continuare „ramură”) – acesta se ocupă de: un şef de comună, un primar, un preşedinte 
al consiliului de conducere al unităţii locale guvernamentale (aşa-numit nivel secundar 
de control al managementului). 

 Şeful entităţii (aşa-numit nivel principal de control al managementului). 
 
Comparativ cu prevederile anterioare ale legii, Legea din 27 septembrie 2009 privind 
Finanţele Publice extinde aria de acoperire a controlului, ţinând cont nu doar de o singură 
entitate, ci şi de un grup de entităţi supravegheate de ministru, de care se ocupă acesta (o 
ramură) sau de organismul executiv al administraţiei locale. Are legătură cu opinia că 
descentralizarea completă a managementului în cadrul administraţiei publice este inutilă şi nu 
respectă esenţa acestuia; include obiective şi principii comune, care trebuie respectate de către 
entităţile administraţiei publice. 
 
3.1.2. Planul anual de activitate şi declaraţia privind starea controlului managementului 
 
Până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an, ministrul care se ocupă de o ramură elaborează 
un plan anual de activitate pentru anul următor pentru ramura administraţiei guvernamentale 
de care se ocupă. Planul anual de activitate include în special specificarea obiectivelor din 
cadrul sarcinilor bugetului individual, împreună cu o indicare a sub-sarcinilor pentru atingerea 
obiectivelor şi măsurile care specifică domeniul implementării obiectivului şi valorile 
planificate ale acestuia. Până la sfârşitul lunii aprilie a fiecărui an, ministrul care se ocupă de 
ramura respectivă elaborează un raport cu privire la executarea planului de activitate şi 
prezintă o declaraţie referitoare la starea controlului managementului pentru anul anterior care 
acoperă ramurile administraţiei guvernamentale de care se ocupă acesta. Ministrul care se 
ocupă de ramura respectivă poate obliga şeful entităţii din ramură să elaboreze un plan anual 
de activitate pentru anul următor pentru această entitate şi să pregătească un raport referitor la 
executarea planului de acţiune şi să prezinte o declaraţie privind starea controlului 
managementului pentru anul anterior în entitatea de care se ocupă. 
 

                                                            
1 Ramurile administrației guvernamentale (în limba poloneză: „dzialy administracji rządowej”). 
Traducerea în limba engleză a termenului a fost adoptată în baza traducerii constituției disponibile pe 
situl Sejm: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm. Aproximativ 35 de ramuri au 
fost definite şi descrise în cadrul prevederilor Legii din 4 septembrie 1997 privind Ramurile 
Administrației Guvernamentale. Ramurile sunt domenii substanțiale de activitate ale administrației 
centrale guvernamentale.  
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Planul anual de activitate, raportul privind execuţia planului anual de activitate şi declaraţia 
referitoare la starea controlului managementului vor fi publicate în Buletinul de Informaţii 
Publice care este disponibil pe situl web al fiecărui minister şi al fiecărei entităţi. 
 
Pentru a asigura un control eficient al managementului în cadrul entităţilor din sectorul 
finanţelor publice, Ministrul Finanţelor: 

 a specificat sub forma unei comunicări publicate în Jurnalul Oficial a Ministrului 
Finanţelor, Standardele de Control al Managementului pentru Entităţile din Sectorul 
Finanţelor Publice ce respectă standardele internaţionale de control intern; 

 a specificat sub forma unei comunicări publicate în Jurnalul Oficial a Ministrului 
Finanţelor, Liniile directoare detaliate de Auto-evaluare a Controlului 
Managementului în cadrul Entităţilor din Sectorul Finanţelor Publice. 

 
Ministrul Finanţelor poate specifica sub forma unei comunicări şi poate publica în Jurnalul 
Oficial a Ministrului Finanţelor, linii directoare detaliate cu privire la controlul 
managementului pentru sectorul finanţelor publice. Ministrul care se ocupă de ramura 
respectivă poate specifica linii directoare detaliate cu privire la controlul managementului 
pentru acea ramură a administraţiei guvernamentale.  
 
3.2. Auditul Intern 
 
3.2.1. Legislaţia şi baza de reglementare 
 
Chestiunile de bază referitoare la auditul intern în sectorul finanţelor publice sunt 
reglementate în Legea din 27 august 2009 privind Finanţele Publice şi regulamentele adecvate 
ale legii, Standardele de Audit Intern pentru Entităţile din Sectorul Finanţelor Publice 
(Standardele Internaţionale de Practică Profesională a Auditului Intern emise de Institutul de 
Auditori Interni nu sunt valabile), precum şi liniile directoare incluse în Manualul de Audit 
Intern, Carta de Audit Intern în cadrul Entităţilor din Sectorul Finanţelor Publice şi Codul de 
Etică pentru Auditori Interni în cadrul Entităţilor din Sectorul Finanţelor Publice. 
 
3.2.2. Scopul auditului intern şi locul acestuia în cadrul structurii entităţii, independenţa 
sa şi modul de raportare 
 
În conformitate cu prevederile Legii din 27 august 2009 privind Finanţele Publice, auditul 
intern este o operaţiune independentă şi obiectivă al cărei scop este de a susţine ministrul de 
ramură sau şeful entităţii pentru a implementa obiective şi sarcini prin evaluarea sistematică a 
controlului managementului şi a activităţilor de consultanţă. Evaluarea se referă la adecvarea, 
eficienţa şi eficacitatea controlului de management în cadrul ramurii administraţiei 
guvernamentale sau al entităţii. 
 
Şeful entităţii (în cadrul administraţiei guvernamentale – directorul-general) asigură condiţiile 
necesare pentru îndeplinirea procedurii de audit intern într-o manieră independentă, obiectivă 
şi eficientă şi, inter alia, independenţa funcţiei de audit intern şi continuitatea procedurii de 
audit intern în cadrul entităţii respective.  
 
Şefii entităţilor din sectorul finanţelor publice sunt responsabili pentru implementarea şi 
funcţionarea mecanismelor de management şi control intern, a procedurilor şi regulamentelor 
interne, precum o cartă de audit intern. Şeful unităţii de audit intern raportează direct către 
şeful entităţii din sectorul finanţelor publice şi, în cadrul birourilor administraţiei 
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guvernamentale, în baza prevederilor unui statut separat, directorului-general. Orice încetare a 
contractului de muncă sau orice modificări ale salariului şi condiţiilor de muncă pentru şeful 
unităţii de audit intern necesită aprobarea comitetului competent de audit. 
 
3.2.3. Cerinţe pentru auditorii interni 
 
În conformitate cu prevederile Legii din 27 august 2009 privind Finanţele Publice, un auditor 
intern trebuie să respecte cerinţele menţionate mai jos. 
 
1. Au cetăţenia unui Stat Membru al Uniunii Europene sau a oricărui alt stat ai cărui cetăţeni 
au dreptul să muncească pe teritoriul Republicii Polonia în baza acordurilor internaţionale sau 
a prevederilor legislaţiei Uniunii. 
 
2. Au capacitate deplină de a încheia tranzacţii legale şi se bucură de capacitate de folosinţă 
deplină. 
 
3. Nu au fost condamnaţi pentru o infracţiune internaţională sau o infracţiune fiscală 
internaţională. 
 
4. Deţin diplomă de studii universitare.  
 
5. Deţin următoarele calificări pentru efectuarea auditului intern: 
 
a. una dintre următoarele certificări: Auditor Intern Autorizat (AIA), Profesionist 
Guvernamental de Audit Autorizat (PGAA), Auditor de Sisteme Informaţionale Autorizat 
(ASIA), Asociaţie de Experţi Contabili Autorizaţi (AECA), Analist Fraude Autorizat (AFA), 
Certificare în Auto-evaluare în domeniul Controlului (CAEC), Auditor Autorizat de Servicii 
Financiare (AASF) sau Analist Financiar Autorizat (AFA); sau 
 
b. între anii 2003 şi 2006 au luat un examen de calificare ca auditor intern în faţa consiliului 
de verificare desemnat de Ministerul Finanţelor; sau 
 
c. calificări de controlor autorizat; sau 
 
d. un istoric de doi ani în auditul intern şi o diplomă de absolvire a unui curs post-universitar 
în audit intern emisă de o unitate organizaţională autorizată în baza unor legi separate pentru a 
conferi o diplomă de doctor în economie sau drept la data la care diploma respectivă a fost 
emisă. 
 
3.2.4. Măsuri de instruire pentru auditorii interni 
 
Ministerul Finanţelor ia măsuri pentru asigurarea instruirii adecvate a auditorilor. Pe parcursul 
instruirii privind bugetarea de performanţă, organizată de Ministerul Finanţelor în perioada 
2008-09, au fost instruiţi 323 de auditori interni şi 180 de şefi de entităţi din sectorul 
finanţelor publice. Departamentul de Audit al Sectorului Finanţelor Publice organizează şi 
şedinţe regulate, lunare pentru auditorii interni din entităţile sectorului finanţelor publice 
pentru aproximativ 100 de participanţi odată. În timpul şedinţelor sunt prezentate şi discutate 
chestiuni esenţiale pentru audit intern şi controlul managementului şi exemple de bune 
practici.  
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3.2.5. Tipuri şi moduri de misiuni de audit intern 
 
Auditul intern efectuat în cadrul entităţilor din sectorul finanţelor publice acoperă atât 
declaraţiile de asigurare cât şi misiunile de consultanţă. Metodologia pentru declaraţiile de 
asigurare este descrisă în detaliu în prevederile Regulamentului Ministrului Finanţelor (1 
februarie 2010) referitor la efectuarea şi documentarea auditului intern, precum şi în 
Standardele de Audit Intern în cadrul Entităţilor din Sectorul Finanţelor Publice. Ambele sunt 
publicate de către Ministerul Finanţelor. Metodologia de audit intern implementată de auditori 
le permite acestora să efectueze mai multe tipuri de misiuni de asigurare (inclusiv audit 
financiar, audit de conformitate şi audit de performanţă). UCA încurajează managerii şi 
auditorii să planifice mai multe audituri de performanţă. Metodologia misiunilor de 
consultanţă este descrisă şi în regulamentul şi standardele menţionate mai sus. 
 
În termen de 14 zile de la primirea raportului de audit, managerul unităţii supuse auditului va 
informa managementul entităţii din sectorul finanţelor publice şi pe auditorul intern referitor 
la ce recomandări sunt considerate bine fundamentate şi adecvate, când şi în ce mod vor fi 
acestea implementate şi cine este responsabil pentru implementarea lor. Auditorul intern va 
monitoriza executarea rezultatelor angajamentului. După ce limita de timp pentru 
implementarea recomandărilor a trecut, acesta va solicita managerului unităţii supuse 
auditului despre măsurile folosite pentru a implementa recomandările şi în ce măsură 
recomandările au fost implementate.  
 
Nu există o procedură formală uniformă în cadrul entităţilor din sectorul finanţelor publice 
referitor la modul de informare a managerilor unităţii dacă sunt identificate indicii de fraudă 
şi/sau nereguli pe parcursul unui audit. În fiecare caz, standardele de audit intern cer 
auditorului să raporteze riscul de fraudă către managementul entităţii.  
 
3.2.6. Auditul intern şi Controlul de Trezorerie – separarea sarcinilor 
   
Func�ia de audit intern în cadrul entită�ilor din sectorul finan�elor publice este, în general, 
independentă de Controlul de Trezorerie – inspec�ia financiară guvernamentală centralizată 
(descrisă în Sec�iunea 4). Există o singură excep�ie importantă de la acest principiu. În 
conformitate cu prevederile Articolelor 293 �i 294 din Legea privind Finan�ele Publice, 
Inspectorul General pentru Controlul de Trezorerie poate ordona angajarea fonduri UE pentru 
audit intern atât în cadrul entită�ilor administra�iei centrale guvernamentale cât �i al 
entită�ilor administra�iei locale. Serviciile sale pot, de asemenea, evalua procedurile de 
audit intern �i angajamentele de audit în domeniul fondurilor UE, în cadrul tipurilor de 
entită�i men�ionate mai sus.  
 
În ciuda acestui fapt, auditul (extern) efectuat de Controlul de Trezorerie pentru programele 
co-finan�ate din resurse ale Uniunii Europene (a se vedea Sec�iunea 4) trebuie să respecte 
Standardele Interna�ionale de Practică Profesională în Auditul Intern emise de Institutul de 
Auditori Interni. 
 
Controlul de Trezorerie va controla scopul �i maniera în care sunt utilizate fondurile publice 
în cadrul entită�ilor din sectorul finan�elor publice unde este efectuat audit intern (a se 
vedea Sec�iunea 4). Acest lucru înseamnă că acelea�i activită�i ale unită�ilor pot fi 
auditate �i controlate în paralel. Diferen�a dintre ambele activită�i constă în metodologia 
folosită de auditori �i inspectori: auditorii interni se concentrează pe evaluarea sistemului de 
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control al managementului folosit în unitate. Controlul de Trezorerie poate inspecta fiecare 
organiza�ie, atât de drept public cât �i privat, în care se folosesc fonduri publice. 
 
3.2.7. Rela�iile dintre auditul intern �i auditul extern 
 
Datoria de cooperare între auditul intern �i Camera Supremă de Control (NIK) este stabilită 
de Legea din 23 decembrie 1994 privind Camera Supremă de Control.  
 
Standardele de Audit Intern în cadrul Entită�ilor din Sectorul Finan�elor Publice prevăd �i 
datoria de cooperare între func�iile interne �i externe. Acest aspect este reglementat �i în 
Carta de Audit Intern în cadrul Entită�ilor din Sectorul Finan�elor Publice, care prevede că 
auditorul intern cooperează în îndeplinirea sarcinilor sale cu auditori externi, inclusiv, în mod 
special, NIK. 
 
Coordonarea cooperării dintre NIK �i Unitatea de Audit Intern este de obicei efectuată de 
�eful Unită�ii de Audit Intern (adică de Func�ionarul �ef pentru Audit). Rapoartele 
auditorului intern sunt puse la dispozi�ia NIK. Auditorii NIK �i �eful Unită�ii de Audit 
Intern trebuie să se informeze unii pe al�ii despre orice suspiciune serioasă de gestiune 
incorectă sau fraudă. �eful Unită�ii de Audit Intern trebuie să asigure faptul că este evitată 
duplicarea activită�ilor NIK �i ale Unită�ii de Audit Intern. �eful Unită�ii de Audit Intern 
evaluează �i coordonarea dintre NIK �i Unitatea de Audit Intern în ceea ce prive�te 
costurile �i eficien�a.  
 

3.2.8. Comitetele de Audit 
 
În prezent, există 17 comitete de audit în sectorul finan�elor publice din Polonia, care 
corespund numărului de ministere. Toate comitetele au fost înfiin�ate în anul 2010. 
Comitetele au fost înfiin�ate din motivele prezentate mai jos. 
 
Până în anul 2010, conceptul de control intern a fost implementat la nivelul primar al 
sectorului finan�elor publice. Auditorii interni evaluau sistemul de control intern doar în 
cadrul entită�ii lor. Informa�iile oferite de auditori au fost utile doar pentru managerii de la 
nivelul primar men�ionat. Legea din 27 august 2009 privind Finan�ele Publice implementată 
în anul 2010 a dezvoltat un nou concept de control al managementului �i al răspunderii la 
nivel mai înalt (secundar) al managementului – ministrul care se ocupa de ramura 
administra�iei guvernamentale. Comitetele de audit nou înfiin�ate ar trebui să consolideze 
func�ia de audit intern în sarcinile sale de evaluare a controlului managementului pentru 
întreaga ramură. Comitetul de audit poate informa �i oferi sfaturi ministrului despre riscurile 
rela�ionate cu implementarea obiectivelor sale în cadrul întregii ramuri. 
 
Scopul comitetului de audit este să ofere servicii de consultan�ă în ideea de a asigura un 
control de management adecvat, eficient �i eficace �i a oferi audit intern eficient ministrului 
care se ocupă de ramura respectivă. Ar trebui subliniat faptul că aria de acoperire a orientării 
comitetului de audit acoperă func�ionarea controlului managementului �i auditul intern în 
cadrul tuturor unită�ilor supravegheate de ministrul relevant. 
 
Poate fi înfiin�at un comitet comun de audit pentru ramurile administrate de un anumit 
ministru. De exemplu: Ministrul Finan�elor a înfiin�at un comitet comun pentru trei ramuri: 
Buget, Finan�e Publice �i Institu�ii Financiare. Ministrul care se ocupă de ramură va 
desemna comitetul de audit prin regulamentul său intern. 
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În prezent, nu există nicio obliga�ie legală de a înfiin�a comitete de audit pentru 
administra�ia locală. 
 
Scopurile �i sarcinile comitetelor de audit, domeniul de activitate, numărul de membri �i 
cerin�ele pentru membri au fost descrise în Articolele 288-290 din Legea din 27 august 2009 
privind Finan�ele Publice �i în Regulamentul Ministerului Finan�elor din 29 decembrie 
2009 referitor la Comitetele de Audit.  
 
Membrii comitetului de audit 
 
Comitetele de audit vor cuprinde minim trei membri, inclusiv: 
 

1. o persoană cu gradul de secretar sau subsecretar de stat, desemnat de ministru în 
calitate de pre�edinte al comitetului; 

2. cel pu�in doi membri independen�i – persoane neangajate în minister sau în 
organiza�ii ale ramurii.  

 
În opinia Ministerului Finan�elor, dimensiunea optimă a comitetului de audit este de cinci 
până la nouă persoane (inclusiv pre�edintele). Dimensiunea unui comitet de audit oferă 
tuturor membrilor �ansa de a participa în mod activ la deliberări �i a-�i îndeplini în mod 
eficient sarcinile pentru comitet. Ministerul Finan�elor recomandă ca cel pu�in jumătate din 
comitetul de audit să fie format din membri independen�i. Recomandă �i men�inerea unei 
dimensiuni constante a comitetului de audit. Membrii independen�ei ai comitetului de audit 
ar trebui să de�ină împreună cuno�tin�ele, abilită�ile �i experien�a de a-�i îndeplini 
sarcinile în mod competent �i eficient. Ministrul Finan�elor a definit, în cadrul prevederilor 
din Regulamentul din 29 decembrie 2009 privind Comitetele de Audit, calificările pentru 
membrii independen�i, cerin�ele, regulile de procedură pe care ar trebui să le respecte 
comitetul de audit �i metoda de stabilire a remunera�iei membrilor independen�i. 
Organizarea �i modul de operare al comitetului de audit vor fi specificate prin regulamentul 
intern al Ministerului, la cererea pre�edintelui comitetului. 
 
Sarcinile comitetului de audit. Raportul anual al comitetului de audit. 
 
Sarcinile comitetului de audit vor include în special următoarele: 
 

 indicarea riscurilor materiale; 
 indicarea slăbiciunilor materiale în controlul managementului ramurii �i propunerea 

de măsuri pentru îmbunătă�irea acestuia; 
 stabilirea priorită�ilor pentru planurile de audit intern anuale �i strategice; 
 revizuirea rezultatelor materiale ale activită�ii de audit intern �i monitorizarea 

implementării acestora; 
 revizuirea declara�iilor privind executarea planului de audit intern �i evaluarea 

controlului de management; 
 monitorizarea eficien�ei auditului intern, inclusiv revizuirea rezultatelor evaluărilor 

interne �i externe ale activită�ii de audit intern; 
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 oferirea permisiunii de a rezilia contractele de muncă �i pentru orice modificare a 
salariului �i condi�iilor de angajare ale principalilor func�ionari din cadrul auditului 
intern (1) din organiza�ii din cadrul ramurii. 

 
Până la sfâr�itul lunii februarie a fiecărui an, comitetul de audit va prezenta un raport cu 
privire la implementarea sarcinilor din anul anterior ministrului care se ocupă de ramura 
respectivă �i Ministrului Finan�elor. Raportul cu privire la implementarea sarcinilor va fi 
publicat în Buletinul de Informa�ii Publice pe situl web al ministerului relevant. Primele 
rapoarte au fost prezentate Ministrului Finan�elor în anul 2011.  
 

3.3.Coordonarea controlului public intern  
 
Ministrul Finan�elor este persoana responsabilă pentru coordonarea sistemului de control al 
managementului �i auditului intern. În îndeplinirea acestor sarcini, acesta este ajutat de 
Departamentul de Audit pentru Sectorul Finan�elor Publice care serve�te drept unitate 
centrală de armonizare (UCA). UCA sus�ine răspunderea managerială (managementul �i 
controlul financiar) �i auditul intern independent din perspectivă func�ională. Conform noii 
Legi din 27 august 2009 privind Finan�ele Publice în domeniul coordonării procedurilor de 
audit intern în cadrul entită�ilor din sectorul finan�elor publice, Ministrul Finan�elor 
îndepline�te sarcinile men�ionate mai jos: 
 

 alocarea procedurii de audit intern, excluzând unită�ile la care se face referire la 
Articolul 139(2) din legea respectivă (2) �i unită�ile guvernamentale regionale �i 
locale; 

 evaluarea auditului intern, excluzând unită�ile la care se face referire la Articolul 
139(2) din legea men�ionată – �i unită�ile administra�iei regionale �i locale; 

 distribuirea standardelor la care se face referire la Articolul 273(1) din legea 
men�ionată – Standardele de Audit Intern în cadrul Entită�ilor din Sectorul 
Finan�elor Publice; 

 emiterea de linii directoare; 
 cooperarea cu organiza�ii interne �i străine; 
 cooperarea cu comitete de audit. 

 
În conformitate cu Legea din 27 august 2009 privind Finan�ele Publice, Ministrul 
Finan�elor define�te prin regulament metodele �i modurile detaliate de îndeplinire �i 
raportarea cu privire la progresul �i rezultatele auditului intern. Auditul intern în Polonia 
respectă standarde recunoscute la nivel interna�ional �i este efectuat în baza unui plan anual 
de audit intern pregătit până la sfâr�itul fiecărui an pentru anul următor, de�i pot fi efectuate 
audituri interne suplimentare în afara ariei de acoperire a planului de audit în cazuri justificate. 
Până la sfâr�itul lunii ianuarie a fiecărui an, unitatea de audit intern va pregăti �i o 
declara�ie privind execu�ia planului anual de audit pentru anul anterior. Atât planul cât �i 
declara�ia privind execu�ia au statutul de documente publice. Rapoartele auditorilor interni 
sunt puse �i la dispozi�ia NIK. 
 

4. Inspec�ia Financiară 
 

                                                            
1 Conform definiției din Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern. 
2 Instituțiile menționate mai sus sunt birouri auxiliare instituțiilor supreme ale statului, printre altele: 
Cancelaria Președintelui Republicii, Cancelariile ambelor camere ale parlamentului, Curtea 
Constituțională, Biroul Avocatului Poporului, NIK, Curtea Supremă. 
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4.1. Controlul de Trezorerie  
 
Controlul de Trezorerie (CT) este un serviciu de inspec�ie subordonat Ministrului 
Finan�elor. Baza legală pentru efectuarea serviciului este Legea din 28 septembrie 1991 
privind Controlul de Trezorerie (cu modificările ulterioare). Elementele esen�iale ale 
procedurii de control efectuate de CT (inclusiv puterile controlorilor) sunt cuprinse �i în 
prevederile relevante ale Legii din 29 august 1997 privind Regulamentul Fiscal.  
 
Unită�ile organiza�ionale ale serviciului sunt 16 birouri CT �i Ministerul Finan�elor care 
cuprinde trei (din 39) departamente subordonate Inspectorului General pentru Controlul de 
Trezorerie. Autoritatea de rang mai înalt aflată deasupra birourilor CT este Inspectorul 
General pentru Controlul de Trezorerie, care de obicei este �i Sub-secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Finan�elor (Ministrul Finan�elor este autoritatea CT supremă).  
 
A�a cum a fost prevăzut în Sec�iunea 2.3, Inspectorul General pentru Controlul de 
Trezorerie este Plenipoten�iar Guvernamental pentru Combaterea Fraudei împotriva 
Republicii Polonia sau a Uniunii Europene. Sarcinile sale sunt, printre altele, coordonarea 
activită�ilor de informare despre nereguli în rândul organismelor centrale guvernamentale 
relevante.  
 

4.2. Principalele obiective �i sarcini ale CT 
 
Obiectivele CT sunt: 
 

 de a proteja interesele �i drepturile de proprietate ale trezoreriei de stat; 
 de a asigura execu�ia eficientă a obliga�iilor fiscale �i altor datorii care constituie 

venit la bugetul de stat sau fonduri alocate de stat; 
 de a analiza conformitatea cu legea a managementului activelor altor persoane juridice 

de stat; 
 de a preveni �i dezvălui infrac�iunile specificate la Articolele 228-231 din Codul 

Penal (adică infrac�iunile împotriva institu�iilor statului, precum �i administra�iei 
locale �i regionale, în special corup�ia) în rândul personalului unită�ilor 
organiza�ionale aflate sub supravegherea Ministrului Finan�elor.  

 
Printre numeroasele activită�i ale CT, ar trebui men�ionate următoarele, care sunt legate de 
evaluarea utilizării fondurilor bugetare/detectarea neregulilor în utilizarea fondurilor bugetare: 

 inspec�ia utilizării fondurilor bugetare �i Europene – controlul (inspec�ia) 
scopurilor �i legalită�ii managementului fondurilor publice �i fondurilor Uniunii 
Europene �i institu�iilor financiare interna�ionale (1); 

 auditul fondurilor UE �i al fondurilor din partea altor resurse străine (Inspectorul 
General pentru Controlul de Trezorerie este institu�ia de audit pentru programele 
opera�ionale ale politicii de coeziune din cadrul Politicii de Coeziune 2007-2013 �i 
cu ajutorul Departamentului pentru Protec�ia Asisten�ei Financiare UE din cadrul 
Ministerului Finan�elor joacă rolul de unitate de certificare pentru politica agricolă 
comună); 

                                                            
1 CT trebuie să nu efectueze controlul scopurilor și manierei în care sunt utilizate fondurile bugetare și 
proprietățile statului pentru „scopuri speciale” în unitățile supravegheate de Ministrul Apărării 
Naționale; în cadrul Agenției de Securitate Internă și Agenției de Informații; în Oficiul de Protecție 
Guvernamentală; în cadrul poliției, brigăzilor de grăniceri și pompieri de stat.  
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 analiza, în timpul luării deciziilor, a scopurilor �i legalită�ii utilizării �i 
managementului proprietă�ii statului, analiza utilizării proprietă�ilor primite din 
partea trezoreriei de stat cu scopul de a îndeplini sarcinile publice; 

 analiza corectitudinii privatizării proprietă�ilor trezoreriei de stat; 
 controale (inspec�ii) rela�ionate cu îndeplinirea obliga�iilor ce rezultă din garan�ii 

acordate de trezoreria de stat. 
 

4.3. Informa�iile Trezoreriei  
 
Activitatea CT include îndeplinirea sub-unită�ilor specializate ale unită�ilor 
organiza�ionale de control fiscal (atât în cadrul birourilor cât �i al ministerului) – 
Informa�iile Trezoreriei. Informa�iile Trezoreriei î�i poate îndeplini o parte din sarcini sub 
forma unor activită�i opera�ionale �i de investiga�ii care includ, inter alia, ob�inerea de 
informa�ii în secret �i stabilirea de linii de urmărire �i dovezi în secret.  
 

4.4. Ini�iativa pentru control (inspec�ii) 
 
Baza pentru performan�a unită�ilor organiza�ionale CT în cadrul planurilor lor de control. 
Planurile sunt autorizate de directori ai birourilor CT în conformitate cu sarcinile definite de 
Inspectorul General al Controlului de Trezorerie. Performan�a CT poate fi adusă dincolo de 
planul de control, pe baza informa�iilor sau materialelor ob�inute �i a analizelor întreprinse. 
 

4.5. Coordonarea activită�ilor CT �i ale auditorilor interni/altui personal de 
control 

 
În conformitate cu prevederile legii, toate autorită�ile administra�iei de stat �i locale �i alte 
unită�i organiza�ionale din cadrul administra�iei guvernamentale locale sunt obligate să 
coopereze cu �i să ofere informa�ii gratuite �i asisten�ă autorită�ilor CT, inspectorilor �i 
angaja�ilor pentru a permite execu�ia sarcinilor CT. 
 
Nu există nicio obliga�ie formală de coordonare a sarcinilor �i angajamentelor în rândul CT 
�i al auditorilor interni/controlorilor/inspectorilor, cu următoarele excep�ii: în conformitate 
cu prevederile Articolelor 293 �i 294 din Legea privind Finan�ele Publice, Inspectorul 
General pentru Controlul de Trezorerie poate: 
 

 delega audit intern în organiza�iile administra�iei centrale �i ale administra�iei 
regionale/locale când este vorba de fonduri ale bugetului UE; 

 evalua procedura de audit intern în organiza�ii ale administra�iei centrale �i 
administra�iei regionale/locale când este vorba de fonduri ale bugetului UE. 

 
UCA, precum �i alte departamente ale Ministerului Finan�elor, poate prezenta propuneri 
pentru proiectul de plan de control al CT. 
 

5. Reforme în curs/viitoare 
 

5.1. Implementarea noii forme a sistemului de control public intern 
 
Legea din 27 august 2009 privind Finan�ele Publice a redefinit componentele esen�iale ale 
sistemului CPI. Reforma a fost orientată către consolidarea managementului riscului �i 
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evaluarea sistemului managerial în cadrul ramurilor administra�iei guvernamentale. În 
prezent, administra�ia centrală guvernamentală se ocupă de implementarea reformei. 
 
La sfâr�itul anului 2010, mini�trii care se ocupau de ramuri au autorizat �i publicat 
planurile lor anuale de activitate pentru prima oară. Mini�trii sunt obliga�i să stabilească 
obiective fundamentale care să fie atinse de ramură în termen de un an. Trebuie specifica�i 
�i indicatori adecva�i pentru a măsura nivelul de atingere a obiectivelor stabilite. Planul 
anual de activitate este o reformă fundamentală în cadrul performan�ei ministerelor; o astfel 
de stabilire fermă a obiectivelor nu mai existase înainte. Până la sfâr�itul lunii aprilie 2011, 
primele declara�ii privind controlul managementului statului în cadrul ramurilor 
administra�iei guvernamentale ar trebui semnate de către mini�tri �i publicate de situl web. 
Managerii de top din orice ministere au stabilit sisteme �i proceduri formale care ar trebui să 
asigure mini�trilor asigurarea rezonabilă cu privire la situa�ia controlului managementului în 
sucursale. Aceste sisteme au fost coordonate de o echipă sau o persoană dedicată acelei sarcini 
�i de obicei au inclus, inter alia, un sub-sistem de management al riscului, auto-evaluare de 
către unită�i, rezultate �i recomandări din partea misiunilor de audit �i inspec�ie. 
Declara�iile individuale de acest tip sunt de asemenea noi pentru administra�ia poloneză. 
 
Comitetele de audit nou-înfiin�ate trebuie să: 
 

 livreze informa�ii valoroase �i sfaturi cu privire la riscul rela�ionate cu 
implementarea obiectivelor �i sarcinilor indicate de către mini�tri în planurile lor; 

 consolideze rolul auditului intern în evaluarea sistemului de control al 
managementului în ramurile administra�iei guvernamentale.  

 
Principala provocare pentru managerii de top din ministerele de resort încă este modul de 
conectare a ciclului de management al riscului cu programarea �i monitorizarea sarcinilor 
formulate în bugetul pe bază de performan�ă (atât din perspectivă anuală cât �i pentru cadrul 
pe termen mediu al Planului Financiar Multianual al Statului).  
 

5.2. Managementul cheltuielilor publice: implementarea continuă a bugetării 
pe bază de performan�ă în administra�ia publică 

 
Chestiunea crucială în sfera managementului cheltuielilor publice este implementarea 
continuă a unui nou sistem bugetar: sistemul de bugetare bazată pe performan�ă (BBP) care 
va lucra în paralel cu sistemul tradi�ional. Din anul 2008, justificarea legilor privind 
proiectele bugetare a cuprins o parte de cheltuieli rela�ionate cu sarcinile care sunt în 
conformitate cu metodologia poloneză privind performan�a bugetară pregătită de Ministerul 
Finan�elor. Programele multianuale (inclusiv anumite programe de investi�ii publice) �i 
planurile agen�iilor executive, fondurilor alocate �i persoanelor juridice de stat sunt 
pregătite tot în conformitate cu metodologia de planificare a performan�ei. Noul Plan 
Financiar Multianual al Statului a fost pregătit în anul 2010 conform noii structuri BBP �i 
acoperă func�iile statului, împreună cu obiectivele �i măsurile conexe.  
 
 Multe dintre elementele noului sistem de bugetare încă mai trebuie să fie proiectate �i 
dezvoltate. Acestea cuprind: managementul fondurilor în ministerele de resort, dezvoltarea 
uneltei de evaluare pentru sistem �i a chestiunilor tehnice, precum dezvoltarea sistemelor 
contabile �i de raportare, dezvoltarea sistemului de suport IT �i activitatea continuă care de 
definire �i îmbunătă�ire a obiectivelor �i indicatorilor. 
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5.3. Noi strategii de dezvoltare guvernamentală  
 
Ministerele lucrează în prezent la nouă strategii guvernamentale de dezvoltare pe termen 
mediu care se bazează pe strategia de dezvoltare pe termen lung �i mediu pentru �ară (prima 
dintre cele nouă strategii – Strategia de Dezvoltare Na�ională Regională 2010-20 – a fost 
acceptată de consiliul de mini�tri �i publicată în iulie 2010). Forma sistemului de 
programare, implementare �i evaluare a strategiilor de dezvoltare a fost definită în Legea din 
6 decembrie 2006 cu privire la Regulile de Creare de politici de dezvoltare. Strategiile 
men�ionate mai sus ar trebui să acopere setul de obiective �i scopuri coerente pentru guvern, 
care să fie implementate de administra�ia publică �i eviden�iate în bugete �i în toate 
documentele de programare.   
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PORTUGALIA 
………………………………………………………………………………………………… 
Controlul Public Intern (1) 
 
1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Pentru aproape o decadă, începând de la sfârşitul anilor 1990 şi până la jumătatea anilor 2000, 
Portugalia s-a confruntat cu deficite bugetare şi probleme de creştere care nu poate fi 
sus�inută a cheltuielilor curente primare. Pentru a îmbunătăţi această situaţie, guvernul a 
întreprins reforme structurale cuprinzătoare ale sectorului public, inclusiv o reformă extinsă a 
administraţiei publice, reorganizând şi fluidizând departamentele şi agenţiile guvernamentale, 
restructurând serviciile civile pentru a le face mai flexibile şi mai sensibile şi reforma 
pensiilor pentru a consolida sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. Procesul 
include şi noul Sistem Integrat de Evaluare a Managementului şi Performanţei reformei 
Administraţiei Publice (Siadap). Acest lucru va ranforsa eforturile de îmbunătăţire a 
performanţei, a evita suprapunerile sau conflictele dintre eforturile de reformă şi a reduce 
birocraţia pentru ministerele de resort.  
 
De asemenea, un Program de Restructurare pentru Administraţia Centrală a Statului (PRACE) 
a implicat reproiectarea structurilor, a rolurilor şi responsabilităţilor pentru a consolida 
organizaţiile şi a reduce numărul managerilor; în consecinţă, numărul de direcţii generale, 
agenţii publice şi manageri de top şi de nivel mediu a fost redus cu aproximativ 25%. În 
paralel cu aceste schimbări importante, sistemul bugetar portughez este supus unor reforme 
semnificative pentru a îmbunătăţi şi mai mult disciplina fiscală şi eficienţa şi eficacitatea 
cheltuielilor publice şi prin modificarea recentă (Legea Nr. 23/2011 din 20 mai) a Legii 
curente privind Cadrul Bugetar (Legea Nr. 91/2001 din 20 august, revizuită prin Legea 
organică Nr. 2/2002 din 28 august, prin Legile Nr. 23/2003 din 2 iulie, 48/2004 din 24 august 
şi 48/2010 din 19 octombrie şi recent prin Legea Nr. 23/2011 din 20 mai). 
 
2. Mediul controlului public intern 
 
Se încearcă evoluarea de la un sistem tradiţional legalist şi puternic orientat pe intrări, care se 
concentrează pe controlul cheltuielilor printr-o supraveghere foarte detaliată a execuţiei 
bugetare, spre un sistem mai fluidizat orientat spre performanţă. În ultimii trei ani, o serie de 
îmbunătăţiri ale procesului bugetar au fost deja introduse, în special în ceea ce priveşte 
calitatea, disponibilitatea şi oportunitatea conturilor publice. S-au înregistrat îmbunătăţiri 
semnificative în ceea ce priveşte acoperirea şi oportunitatea datelor de execuţie bugetară. 
 
Existenţa procedurilor de control intern este de asemenea obligatorie pentru toţi utilizatorii 
bugetari, în conformitate cu Articolul 58 din Legea privind Cadrul Bugetar. Într-adevăr, 
controlul financiar ex ante a fost orientat în special spre analize administrative 
centralizate/cercetări documentare şi s-a bazat pe verificarea formală a unei serii de 
autorizaţii. Prin reforma bugetară, a existat în Portugalia o trecere importantă de la controlul 
ex ante la procedurile de control intern, concentrată mai mult pe sistemele corecte de control 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor. 
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al managementului în cadrul unităţilor operaţionale (Articolul 58 din Legea privind Cadrul 
Bugetar, conform celor menţionate mai sus) şi pe responsabilitatea managerilor de cheltuieli. 
 
Obiectivele cheie ale reformei au fost de a permite o monitorizare mult mai bună a 
implementării şi execuţiei bugetare, precum şi introducerea unei monitorizări adecvate a 
calităţii şi utilităţii cheltuielilor şi a utilizării economice, eficiente şi eficace a resurselor. 
Totuşi, este foarte clar că robusteţea şi fiabilitatea sistemelor de control intern necesită un 
angajament de management eficient, dar în acelaşi timp, este foarte important ca Ministerul 
Finanţelor să continue să dezvolte uneltele adecvate pentru asigurarea unui accent mai mare 
pe o supraveghere, monitorizare şi revizuire analitică mai globală a bugetului general.  
 
A fost lansat un plan pilot de implementare a contabilităţii de angajamente în cadrul 
guvernului. Procesul de reformă este în curs. Schimbările viitoare sunt luate în calcul atât de 
către guvern cât şi de către Comitetul pentru Bugetare de Programe (CBP) al parlamentului, 
inclusiv o regulă privind cheltuielile, un cadrul de cheltuieli pe termen mediu (CCTM) şi 
detaliile pentru cadrul de bugetare bazată pe performanţă. Date fiind efectele crizei financiare 
internaţionale, este vital ca procesul bugetar portughez să continue să fie reformat, în cadrul 
general al iniţiativei de bugetare de programe.  
 
Pentru a promova aceste schimbări şi pe cele previzionate prin iniţiativa de bugetare de 
programe, rolul DG de Buget trebuie să se schimbe de la controlul detaliat al execuţiei către o 
prezentare şi o analiză mai globală. Fluidizarea managementului financiar, trecerea la 
bugetarea de programe şi schimbările rolului DG de Buget pavează drumul pentru delegarea 
responsabilităţilor către ministerele de resort, care vor deţine responsabilitatea principală 
pentru managementul programelor şi execuţia bugetară. În acelaşi timp, este important pentru 
ministere să deţină capacităţile şi structurile de răspundere necesare. Fiecare minister are 
propriul oficiu bugetar, responsabil pentru execuţia bugetară globală şi supravegherea 
financiară a bugetării de programe din cadrul ministerului, pentru a servi drept corespondent 
al DG de Buget în respectivul minister de resort.  
 
În contextul unui cadru de cheltuieli pe termen mediu, fiecare minister de resort trebuie să fie 
responsabil în principal pentru orice depăşiri de cheltuieli din propriul minister. Adoptarea 
unei maniere mai orientate spre performanţă faţă de bugetare şi management a fost foarte 
importantă pentru Portugalia. Totuşi, o abordare în mai multe etape este în curs de pregătire 
pentru implementarea cuprinzătoare a acestei reforme: 
 

 prima etapă este dezvoltarea unui buget de program şi a unui cadru de cheltuieli pe 
termen mediu; 

 cea de-a doua etapă implică dezvoltarea unor informaţii semnificative legate de 
performanţă pentru programe şi ministere şi proiectarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale necesare; 

 cea de-a treia etapă este integrarea treptată a informaţiilor legate de performanţă în 
procesele decizionale bugetare.  

Trebuie să fie clar faptul că această reformă este un proces pe termen lung. În ciuda faptului 
că măsurile importante au fost luate, este totuşi esenţial ca aceste reforme să continue şi să fie 
implementate pe deplin în practică. Acest lucru este în mod special important dat fiind 
climatul economic curent nefavorabil. 
 
3. Conceptul de control public intern în cadrul administra�iei dumneavoastră 
 



251 
 

 

3.1. Răspunderea managerială 
 
Ţinând cont de necesitatea de a urmări reforma bugetară şi de faptul că eficienţa şi eficacitatea 
efortului de consolidare fiscală ar trebui să depăşească măsurile anuale, guvernul portughez a 
aprobat recent (noua versiune a Legii privind Cadrul Bugetar din mai 2011) revizuirea 
cadrului fiscal curent, în linie cu bunele practici internaţionale, pentru a garanta o consolidare 
credibilă a finanţelor publice în anii următori. În special, consiliul de miniştri a aprobat un 
proiect de lege care să fie prezentat parlamentului, de revizuire a Legii privind Cadrul 
Bugetar, care prevede: 
 

 un cadru multianual care să cuprindă regulile privind cheltuielile şi soldul bugetar; 
 un domeniu extins căruia să i se aplice legea; 
 consolidarea abordării bugetării de programe; 
 un Consiliu independent pentru Finanţele Publice. 

 
Acest proiect de lege, aprobat recent de parlament (aprilie 2011), este aliniat complet cu 
mecanismele ranforsate de coordonare a politicii economice în Uniunea Europeană şi 
semestrul european de coordonare de politică. În noul cadru, guvernul va prezenta 
parlamentului un plan bugetar multianual – care să fie actualizat anual – ce include definiţia şi 
angajamentul privind plafonul de cheltuieli pentru anii următori.  
 
Cadrul bugetar revizuit este extins pentru a include toate entităţile care fac parte din 
administraţia generală, în baza regulilor contabile naţionale aplicate de Oficiul Naţional de 
Statistică. În plus faţă de includerea lor explicită în rapoartele bugetare anuale şi planurile 
multianuale, conformitatea deplină cu cerinţele intra-anuale de informare este aplicată tuturor 
entităţilor, ranforsând şi mai mult controlul execuţiei bugetare.  
 
Consiliul Finanţelor Publice – care va fi creat ca organism independent – va evalua 
consecvenţa dintre scenariile şi obiectivele macroeconomice şi bugetare, precum şi 
consecvenţa cu regulile multianuale privind cheltuielile şi soldul bugetar. În plus, guvernul 
este pe cale să aprobe crearea unui sistem nou de monitorizare şi control continuu al 
proiectelor mari de investiţii. Acesta va include PPP şi concesiuni, pavând drumul către o 
abordare orientată spre dezvoltarea de proiecte sustenabile din perspectivă tehnică şi 
financiară. 
 
În final, efortul de a creşte transparenţa şi disciplina în managementul întreprinderilor de stat 
(IMM-uri) va continua, o parte din măsuri fiind deja implementate: 

 plafoanele nete de împrumuturi definite în Programul de Stabilitate 2010-13 – 7% în 
2010, 6% în 2011, 5% în 2012 şi 4% în 2013; 

 o reducere a salariilor, care va contribui la reducerea cu 5% a salariilor din sectorul 
public în general; 

 o scădere cu 15% a costurilor operaţionale; 
 scăderea transferurilor către IMM-uri prin consolidarea de măsuri orientate spre 

raţionalizare şi sustenabilitate financiară.  
 
Toate aceste modificări vor contribui la îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi a managementului 
guvernamental. Trecerea la un buget de programe orientat către rezultate necesită, aşa cum am 
menţionat anterior, delegarea responsabilităţii bugetare către manageri de programe şi/sau 
ministere, împreună cu necesitatea de a reduce supravegherea detaliată veche şi a creşte 
flexibilitatea managerilor de programe. Ministerele, şi în special agenţiile, ar trebui să deţină 
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răspunderea primară pentru managementul programelor şi executarea bugetului, ceea ce 
înseamnă că procedurile de control ex ante detaliate şi de rutină concentrate în special pe 
conformitate şi regularitate, fără a acorda atenţie calităţii cheltuielilor (ar putea fi legal şi 
regulat, dar este chiar necesar şi util?), nu au mai putut ajuta managerii să facă faţă noilor lor 
responsabilităţi.  
 
În consecinţă, o reformă a controlului intern a fost dezvoltată pentru a monitoriza şi garanta 
conformitatea cu întreaga legislaţie şi cu procedurile relevante şi a proteja şi salvgarda 
valoarea activelor şi pasivelor publice, dar şi a asigura o utilizare economică, eficientă şi 
eficace a resurselor disponibile conform principiilor privind managementul financiar solid, 
precum şi a monitoriza şi asigura atingerea obiectivelor, priorităţilor, ţintelor şi obiectivelor de 
politică. În acelaşi timp, procedurile de control intern sunt aspecte cheie pentru asigurarea 
unor informaţii adecvate, complete şi corecte pentru management (Articolul 58 din Legea 
privind Cadrul Bugetar). 
 
Dezvoltarea în Portugalia a unui sistem de audit public intern trebuie să fie înţeleasă în linie 
cu toate reformele menţionate mai sus. În consecinţă, şi în conformitate cu îmbunătăţirile 
generale introduse în politica guvernamentală de management, guvernul portughez a decis să 
dezvolte şi o funcţie de audit intern. 
 
Răspunderea pentru rezultate: bugetarea şi managementul pe bază de performanţe  
 
Totuşi, trebuie să fie clar că iniţiativele de dezvoltare a unor informaţii semnificative privind 
performanţa necesită timp. Este important ca această reformă să fie privită ca un prim pas în 
procesul pe termen lung care implică învăţarea prin practică. Este, de asemenea, importantă 
efectuarea unei analize independente sau a unui audit al informaţiilor privind performanţa 
pentru a asigura calitatea şi credibilitatea. Acest lucru este valabil în mod special în 
Portugalia, întrucât Siadap propune să lege performanţele de rezultate pentru a plăti. În timp 
ce această legătură creează stimulente pentru atingerea obiectivelor, ar genera şi stimulente 
pentru manipularea informaţiilor şi ar putea afecta integritatea şi fiabilitatea acestora.  
 
Un rol independent este îndeplinit şi de către Inspectorul General de Finanţe (IGF), care 
raportează direct Ministerului Finanţelor; responsabilităţile de audit şi control ale IGF cuprind 
întreaga administraţie publică centrală şi locală, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile 
municipale, fundaţiile şi chiar societăţile private atunci când folosesc sau primesc fonduri 
publice. În plus, Curtea de Conturi deţine şi rolul de revizuire a conturilor anuale ale statului. 
 
3.2. Auditul intern şi coordonarea controlului public intern  
  
În mod tradiţional, Portugalia avea un sistem de inspecţie financiară localizat în Ministerul 
Finanţelor, în cadrul unui Departament de Inspecţie Generală a Finanţelor. În linie cu reforma 
bugetară, guvernul portughez a decis să-şi reformeze aranjamentele de CPFI prin adoptarea 
auditului intern şi revizuirea rolului inspecţiei financiare. Totuşi, existau deja câteva unităţi de 
audit intern în anumite organizaţii publice înainte de începerea acestei reforme. Unităţile de 
audit intern există acum în toate ministerele de resort şi în cadrul sectorului public din 
Portugalia, excepţia principală fiind organizaţiile de dimensiuni mici.  
 
Există o unitate centrală de armonizare localizată în IGF al Ministerului Finanţelor. Inspecţia 
financiară continuă să existe, dar a fost reorientată către analiza neregulilor grave şi către 
investigaţii şi analiză a politicilor. Mandatul IGF include diferite funcţii, precum audituri 
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financiare, de sistem, performanţă/raport calitate/preţ şi de IT, evaluarea performanţei 
programelor şi departamentelor, consiliere tehnică pentru Ministerul Finanţelor şi stabilirea de 
standarde metodologice (în cadrul funcţiilor UCA, referitor la funcţionarea sistemului 
portughez de audit public intern).  
 
IGF a fost omologul Comisiei Europene în legătură cu chestiuni de audit şi control financiar 
începând din anul 1986, când Portugalia a devenit Stat Membru şi, în consecinţă: 
 

 IGF este autoritatea curentă de audit (2007-13, activitatea de închidere a auditului 
urmând să fie efectuată până în anul 2017) pentru toate Fondurile Structurale şi de 
Coeziune, precum şi pentru Fondul de Pescuit şi pentru Fondurile recente pentru 
Justiţie şi Afaceri Interne (IGF a îndeplinit şi un rol similar în perioadele anterioare de 
programare, 1989-93, 1994-99 şi 2000-06); 

 Pentru Fondurile Agricole, IGF a fost organism de certificare al conturilor anuale ale 
agenţiilor de plată din momentul aprobării procedurii de verificare a conturilor în anul 
1996.  

 
Contextul pentru reforma sistemului tradiţional de control şi inspecţie financiară prin 
introducerea auditului intern a fost reforma bugetară. Guvernul a întreprins o reformă a 
aranjamentelor organizaţionale din sectorul public pentru a face serviciile publice mai 
flexibile şi mai responsabile şi a consolida sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor 
publice. Dezvoltarea auditului intern a fost inclusă în aceste reforme. În acelaşi timp, guvernul 
a decis cu privire la o reformă a sistemului bugetar portughez. Scopul a fost de a îmbunătăţi 
disciplina financiară şi eficienţa şi eficacitatea cheltuielilor publice. Obiectivul a fost trecerea 
de la un sistem care se concentra pe controlul cheltuielilor printr-o supraveghere foarte 
detaliată a execuţiei bugetare la un sistem mai fluidizat, orientat spre performanţă. Acest 
proces de reformă este încă în curs. Strategia din spatele dezvoltării auditului intern în 
Portugalia s-a bazat pe doi factori esenţiali: în primul rând, angajamentul clar, coordonarea şi 
proprietatea Ministerului Finanţelor şi, în al doilea rând, o abordare pas cu pas. Cel de-al 
doilea factor însemna că următorii paşi aveau să fie implementaţi doar după ce se ajungea la o 
asigurare rezonabilă că paşii anteriori fuseseră asimilaţi de către diversele persoane interesate.  
 
Întregul proces a fost gestionat de către Ministerul Finanţelor, prin Inspectoratul General de 
Finanţe, care are responsabilitatea esenţială, întrucât legea privind Sistemul de Audit Intern 
(Legea Nr. 166/98 din 20 iunie) defineşte IGF drept organismul de nivel strategic, cu o 
responsabilitate specifică de coordonare şi dezvoltare de reţele. Pentru funcţionarea eficace a 
sistemului, a fost creat un Consiliu de Coordonare a Auditului Intern, prezidat de directorul 
unităţii de audit intern din Ministerul Finanţelor. Membrii consiliului sunt şi directori ai altor 
unităţi de audit intern din alte ministere de resort (de nivel secund) şi consiliul constă din 15 
membri, acesta fiind echivalentul curent al numărului de ministere.  
 
Obiectivul primului pas a fost de a stabili ce acţiuni au fost luate de diverse ministere pentru a 
introduce auditul intern. Aşadar, a fost efectuată o evaluare orizontală pentru a înţelege cum 
arăta situaţia reală în diferite ministere de resort. Această evaluare a fost efectuată de un grup 
de lucru, înfiinţată de IGF-ul Ministrului Finanţelor drept coordonator strategic de sistem, care 
a organizat interviuri în toate ministerele;de asemenea, a analizat rapoartele câtorva unităţi de 
audit intern deja existente, precum şi rapoartele inspecţiilor tradiţionale cu scopul de a crea o 
înţelegere mai bună a diferenţelor reale dintre tehnicile de inspecţie şi de audit intern adoptate 
de diferite ministere şi a identifica zone în care tehnicile de audit erau consecvente cu 
standardele de audit intern şi erau deja implementate.  
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După trei luni, şi în urma acestei evaluări, a fost emis un raport denumit Cartea Albă – Auditul 
Intern în Sectorul Public şi toate ministerele au fost grupate în trei zone diferite: 
 

 zona albă (nici un fel de audit intern); 
 zona gri (unităţi de audit intern de capacitate redusă, nu bine dezvoltate, dar cu cel 

puţin câţiva oameni cu abilităţile necesare pentru a lucra împreună cu UCA în calitate 
de omologi ai acesteia pentru a dezvolta auditul intern); şi 

 zona verde (unde conceptul şi funcţia de audit intern erau deja cunoscute şi operau, 
chiar dacă la nivele diferite de profesionalism). 

 
Raportul Cartea Albă a fost emis de către IGF în calitate de UCA şi a fost prezentat 
Ministrului Finanţelor, care l-a aprobat după consultarea consiliului de miniştri. Pentru a 
dezvolta recomandările din Cartea Albă, IGF, acţionând în calitate de UCA, a pregătit apoi o 
„foaie de parcurs” cu o propunere pentru dezvoltarea coerentă a unei funcţii descentralizate de 
audit intern în sectorul public. Alături de aceasta, a fost dezvoltată o funcţie de reţea împreună 
cu omologii din ministerele de resort. Aceşti omologi aveau să funcţioneze în fiecare minister 
drept promotori interni pentru dezvoltarea auditului intern. 
 
A fost dezvoltată şi o abordare specială de tip „coaching” pentru a asigura faptul că 
problemele specifice identificate de diferite ministere puteau fi abordate în mod adecvat. A 
fost creat un grup de lucru în cadrul IGF, care raporta direct Ministrului Finanţelor 
(informaţiile obţinute în urma evaluării rapoartelor de audit şi a celor de inspecţie – la care s-a 
făcut referire anterior – au fost folosite pentru a orienta mai bine foaia de parcurs, 
aranjamentele de orientare ale UCA şi pe cele specializate de coaching). 
 
Cel de-al doilea pas a fost dedicat monitorizării implementării foii de parcurs, pentru a asigura 
faptul că s-a stabilit acordarea de susţinere specifică fiecărei unităţi de audit intern, în 
conformitate cu situaţia particulară şi nevoile unităţii respective, fără a pierde din vedere 
viziunea orizontală necesară pentru a asigura faptul că sistemul de audit intern se dezvolta 
într-o manieră coerentă şi consecventă. O lecţie învăţată din această experienţă de 
implementare a fost faptul că depăşirea rezistenţei este o sarcină foarte solicitantă şi necesită o 
structură de coordonare foarte eficientă, profesională şi practică (UCA), care să poată 
interveni atât rapid cât şi în mod pragmatic pentru a soluţiona sau ajuta la soluţionarea unei 
game foarte specifice şi detaliate de probleme.  
 
Anumite probleme au afectat mai mult de un singur minister şi astfel au necesitat eforturi 
considerabile din partea UCA pentru a fi abordate în mod corespunzător. Această experienţă a 
UCA a demonstrat nivelul înalt de angajament necesar şi faptul că implementarea necesita un 
angajament cu normă întreagă, cu susţinere directă continuă din partea Ministrului Finanţelor. 
A demonstrat şi faptul că o funcţie de coordonare IGF foarte profesionistă şi pragmatică 
(UCA) este un factor cheie pentru succes. Pentru a atinge acest obiectiv, UCA trebuie să 
câştige respectul profesional al celorlalţi omologi şi al tuturor persoanelor implicate. În acelaşi 
timp, întrucât foaia de parcurs a fost lansată cu monitorizarea implementării sale, a fost 
introdus un program de instruire de management atât pentru a dezvolta conştientizarea 
managementului cu privire la importanţa funcţiei de audit intern cât şi pentru a explica 
distincţia dintre auditul intern şi inspecţie ca unelte pentru asigurare controlului financiar şi, la 
nivel mai extins, protecţia intereselor financiare naţionale.  
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Aceste două chestiuni – conştientizarea managementului privind rolul şi beneficiile auditului 
intern şi a diferenţei dintre inspecţia şi auditul intern – sunt chestiuni transversale 
semnificative şi, privind retrospectiv, a fost vital ca amândurora să li se acorde un nivel atât de 
înalt de importanţă încă de la începutul programului de reformă. Într-adevăr, distribuirea şi 
diseminarea acestor aspecte a pavat drumul pentru dezvoltarea şi înţelegerea facile a funcţiei 
de audit intern şi a ajutat la eliminarea opoziţiilor şi reacţiilor negative rămase.  
 
În final, cel de-al treilea pas a fost dedicat consolidării funcţionării sistemului de audit intern 
ca sistem real. Acest lucru a însemnat consolidarea organizaţiilor individuale de audit intern, a 
capabilităţilor acestora şi a reţelei înseşi (prin reţea înţelegându-se relaţiile dintre diferite 
unităţi de audit intern şi cu IGF în calitate de UCA). Unităţile de audit existau, aveau personal 
capabil şi astfel provocarea o viza pe UCA să asigure faptul că întregul proces de audit intern 
devenea complet eficient. Pentru a ajuta în îndeplinirea acestei sarcini, au fost create patru 
comitete tehnice în subordinea Consiliului de Coordonare. Aceste comitete sunt: 

 Comitetul de Planificare şi Monitorizare; 
 Comitetul de Instruire; 
 Comitetul Metodologic; 
 Comitetul de Evaluare. 

 
4. Inspecţia Financiară  
 
În ciuda dezvoltării unei funcţii de audit intern, IGF a păstrat capacitatea de inspecţie 
financiară printre responsabilităţile sale, care includ şi evaluarea serviciilor, a activităţilor şi 
programelor, precum şi sfaturi tehnice oferite Ministerului Finanţelor. Referitor la ramura de 
inspecţie financiară, am realizat şi o importantă trecere către modernizarea acestei funcţii. 
Într-adevăr, inspecţiile financiare au fost în mod tradiţional orientate mai mult spre 
tranzacţii/operaţiuni şi pot fi acum reorientate către domenii mai riscante, în timp ce auditul 
intern ar trebui să se concentreze pe fiabilitatea şi eficienţa sistemelor de control intern şi a 
raportului calitate/preţ. 
 
Nu există aşadar nici un risc de suprapunere sau duplicare a funcţiilor, întrucât inspecţiile sunt 
în principal activităţi de investigare, în timp ce auditul intern este gestionat de o funcţie 
consultativă; programul său de activitate trebuie discutat cu managementul, cu scopul de a 
îmbunătăţi sistemele de control intern. Modificarea funcţiilor portugheze de inspecţie a ţinut 
cont de faptul că inspecţia operează acum într-un mediu în care: 

 departamentele care efectuează cheltuieli trebuie să-şi asume o responsabilitate sporită 
pentru a asigura managementul şi controlul financiar corect şi eficient al programelor 
şi proiectelor pe care le gestionează; şi 

 funcţia de audit intern analizează modul în care departamentele care efectuează 
cheltuieli operează în practică şi sporesc nivelul de conştientizare al managementului, 
în baza experienţei lor extinse, referitor la modul în care să-şi îmbunătăţească 
sistemele şi operaţiunile. 

 
5. Reforme în curs şi/sau viitoare  
 
Totuşi, reforma bugetară necesită încă anumite schimbări care pot fi rezumate după cum 
urmează: 

 procese fluidizate de execuţie bugetară şi control financiar. Într-adevăr, trecerea la un 
buget de programe orientat pe rezultate necesită delegarea responsabilităţii bugetare 
către managerii de programe şi/sau miniştri. Ministerele şi în mod special agenţiile, 
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trebuie să aibă răspunderea primară pentru managementul programelor şi execuţia 
bugetară.  

 transferul responsabilităţii primare pentru execuţia bugetară către centrele de 
cheltuieli. DG de Buget trebuie să asigure orientare clară către agenţiile sale cu privire 
la cerinţele de execuţie bugetară şi termenele limită pentru rapoartele bugetare. În 
cadrul acestei orientări, ele organizează instruire pentru personalul ministerului/al 
centrului de cheltuieli cu privire la responsabilităţi bugetare delegate. DG de Buget 
trebuie, de asemenea, să-şi îndrepte atenţia de la monitorizarea detaliată a tranzacţiilor 
către analiza anomaliilor în execuţia bugetară şi analize ale performanţei financiare a 
programelor.  

 consolidarea răspunderii ministerelor de resort. Ministerele trebuie să fie trase la 
răspundere mai mult pentru modul în care îşi îndeplinesc noile responsabilităţi 
delegate. Înainte să se realizeze delegarea, este important pentru ministere să deţină 
capacităţile necesare şi structurile de răspundere. Fiecare minister are un birou de 
buget şi finanţe care preia responsabilitatea pentru execuţia bugetară şi asigură 
supravegherea bugetării programelor în cadrul ministerului. Acest birou trebuie să se 
afle sub supravegherea controlorului financiar care trebuie să raporteze direct către 
ministru.  

 



257 
 

 

 

ROMÂNIA 
…………………………………………………………….. 
Controlul public intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Organizarea administra�iei publice conform principiilor care se află la baza conceptului 
curent de sistem de CPI are o tradi�ie lungă. �coala românească de finan�e publice a avut o 
contribu�ie importantă la crearea statului modern �i a produs personalită�i marcante care au 
contribuit la elaborarea legisla�iei cu impact puternic asupra economiei în general �i a 
finan�elor publice în special. 
 
Începând din anii 1990, tranzi�ia României la o economie de pia�ă �i efortul �ării de a 
adera la Uniunea Europeană (UE) a inclus ac�iuni conjugate al căror scop era reformarea 
managementului public �i cre�terea performan�ei acestuia în baza valorilor 
managementului privat prin introducerea în administra�ia publică a uneltelor de lucru folosite 
de managementul privat. 
 
În acest context, CPI a fost abordat dintr-o perspectivă pragmatică; în cadrul principiilor de 
bună practică reprezentând acquis-ul UE, în�elesul său a fost asociat nu doar cu opera�iuni 
de verificare, ci �i cu func�ia managerială. Prin implementarea CPI, managementul î�i 
asumă responsabilitatea pentru identificarea oricăror abateri ale rezultatelor atinse de la 
obiectivele planificate, pentru a analiza cauzele acestora �i a lua măsurile preventive �i 
corective necesare.  
 
Anterior aderării la UE, România a integrat acquis-ul UE referitor la Capitolul 28 „Controlul 
Financiar” în întregime, a armonizat legisla�ia na�ională cu legisla�ia UE �i a dezvoltat 
infrastructura na�ională necesară pentru implementarea acesteia. Ministerul Finan�elor 
Publice (MFP) �i-a asumat sarcina de a integra reformele în domeniul CPI. 
 
În domeniul administra�iei publice, MFP a implementat componentele de control public 
intern, adică auditul intern, controlul managerial, responsabilitatea �i răspunderea 
managerială �i standardele de management/control intern. Statul a renun�at la o parte din 
sarcinile sale de control, care au fost transferate managementului entită�ilor publice �i a 
concentrat formele de control exercitate în institu�iile publice prin structuri independente, 
schimbând accentul către sisteme de management, audit intern �i ac�iuni care să asigure 
servicii publice eficiente.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
Reforma sistemului de control intern înseamnă de fapt reforma sistemului de management 
public. Sistemele existente care sunt relevante pentru mediul CPI includ următoarele: 
 

2.1. Bugetul general consolidat 
 

                                                            
1 Contribuție a Ministerului Finanțelor din 22 martie 2011. 
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Bugetul este documentul ce cuprinde veniturile �i cheltuielile stabilite �i aprobate pentru 
fiecare an sau doar cheltuielile, după caz, în conformitate cu sistemul de finan�are din 
institu�iile publice.  
 
Legea nr. 500/2002 privind finan�ele publice, completată de Legea Nr. 69/2010 privind 
responsabilitatea fiscal-bugetară, introduce în construc�ia bugetară no�iunea de buget 
general consolidat, care înseamnă ansamblul de bugete care compun sistemul bugetar, 
agregate �i consolidate pentru a forma un întreg.  
 
Coordonatele curente ale construc�iei bugetare se bazează pe: 

 consisten�a mix-ului de politici macroeconomice, care trebuie să con�ină o doză 
adecvată din fiecare componentă pentru a păstra stabilitatea financiară �i a asigura 
relansarea sustenabilă a activită�ii economice; 

 obiectivul principal al construc�iei bugetare anuale, aliniat cu Strategia Fiscal-
bugetară pe termen mediu, conform prevederilor Legii Nr. 69/2010, care constă în 
reducerea graduală a deficitului bugetar pentru a atinge până în anul 2012 nivelul 
stipulat în Tratatul de la Maastricht; 

 continuarea consolidării fiscale, ceea ce înseamnă că bugetul general trebuie să 
respecte �intele obligatorii de deficit prevăzute în Strategia Fiscal-bugetară. 

 
În ceea ce prive�te mecanismele de programare bugetară, se poate considera că România a 
înregistrat progrese semnificative prin: introducerea programării multianuale; abordarea 
bugetară pe bază de programe (în prezent, bugetele principalelor institu�ii de autorizare nu 
sunt acoperite în totalitate de programe); posibilitatea ca principalii ordonatori de credite să 
încheie contracte pentru ac�iuni multianuale, consolidând astfel disciplina în alocarea 
resurselor bugetare; posibilitatea de a folosi, alături de resursele interne, resurse din 
finan�area externă nerambursabilă; crearea cadrului institu�ional, conceptual �i procedural 
pentru coordonarea, implementarea �i managementul instrumentelor structurale �i a 
fondurilor de pre-aderare; consolidarea capacită�ii administrative pentru managementul 
opera�ional al contribu�iei României la construirea propriilor resurse în cadrul bugetului 
UE. 
 

2.2. Sistemul contabil 
 
Conform reglementărilor în vigoare în domeniul finan�elor publice – Legea Nr. 500/2002 – 
�i în domeniul contabilită�ii – Legea Nr. 82/1991 – contabilitatea publică include: 
contabilitatea veniturilor �i cheltuielilor publice, care reflectă decontarea veniturilor �i plata 
cheltuielilor într-un an financiar; contabilitatea trezoreriei statului; contabilitate generală, 
bazată pe principiul stabilirii drepturilor �i obliga�iilor �i reflectând evolu�ia situa�iei 
financiare �i a activelor, inclusiv surplusul sau deficitul activelor; �i contabilitatea analizei 
costurilor pentru programele aprobate.  
 
Mai mult, contabilitatea publică oferă informa�ii cu privire la activele aflate în administrarea 
institu�iilor publice, execu�ia bugetului de venituri �i cheltuieli, rezultatul execu�iei 
bugetare, situa�ia activelor �i pasivelor �i costul programelor aprobate. Veniturile �i 
cheltuielile sunt înregistrate în eviden�ele contabile ale institu�iilor publice, în conformitate 
cu regulile contabilită�ii de angajamente. Astfel, efectele tranzac�iilor �i ale altor 
evenimente sunt recunoscute atunci când tranzac�iile respective se produc în fapt, nu atunci 
când sumele în numerar sau echivalentele în numerar sunt încasate sau achitate �i sunt 
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înregistrate astfel în eviden�ele contabile �i raportate în declara�iile financiare pentru 
perioadele respective.  
 
Eviden�ele financiare ale institu�iilor publice, care sunt redactate sub forma contabilită�ii 
cu dublă intrare, oferă informa�ii utilizatorilor nu doar cu privire la tranzac�ii din trecut care 
au implicat încasări �i plă�i, ci �i cu privire la obliga�ii viitoare de plată �i la alte resurse 
corespunzătoare câ�tigurile viitoare. Contabilitatea veniturilor este efectuată în baza tipurilor 
de venituri, în func�ie de natura sau sursa acestora, �i contabilitatea veniturilor �i 
cheltuielilor pentru bugetul general este efectuată în conformitate cu structura clasificării 
bugetare în vigoare.  
 
În baza Legii Nr. 500/2002, în conformitate cu declara�iilor financiare depuse de principalele 
institu�ii de autorizare, conturile cu privire la implementarea numerarului bugetului de stat, al 
bugetului asigurărilor sociale de stat �i al bugetelor fondurilor speciale, elaborate de 
autorită�ile cărora le este atribuită această sarcină prin lege �i în urma analizei �i verificării 
acestora, MFP elaborează contul anual general de implementare a bugetului de stat �i contul 
de implementare a bugetului asigurărilor sociale de stat, cărora le sunt ata�ate conturile de 
implementare anuală a bugetului fondurilor speciale �i bugetele principalilor ordonatori de 
credite, inclusiv anexele acestora, urmând să fie prezentate guvernului. În urma verificării de 
către Curtea de Conturi (CC), conturile de implementare sunt aprobate de către parlament.   
 
În baza legii Nr. 82/1991, MFP elaborează fi�a anuală de bilan� a institu�iilor publice. 
Informa�iile din declara�iile financiare ale institu�iilor publice sunt folosite pentru ca MFP, 
Banca Na�ională �i Institutul Na�ional de Statistică să elaboreze rapoartele financiare; 
rapoartele sunt prezentate Institutului de Statistică al UE (Eurostat), conform sistemului 
european de conturi na�ionale �i regionale din Comunitate (ESA 95) �i Fondului Monetar 
Interna�ional.  
 

2.3. Auditul extern 
 
Auditul extern este efectuat de către CC, care auditează crearea, managementul �i utilizarea 
resurselor financiare de stat �i din sectorul public. Func�ia de audit a CC este exercitată prin 
intermediul unor proceduri de audit public extern prevăzute în standardele de audit elaborate 
în conformitate cu standardele de audit general acceptate la nivel interna�ional.  
 
În cadrul sarcinii sale prevăzute de lege, CC efectuează activită�i specifice cu privire la toate 
entită�ile publice. Activită�ile specifice ale CC constau în control �i audit public extern. 
Auditul public extern include în special auditul financiar �i auditul performan�ei. În plus, 
CC are sarcina de a evalua propriile activită�i de control financiar �i audit intern ale 
persoanelor juridice din jurisdic�ia sa.  
 
Pentru a îndeplini obliga�iile în domeniul auditului extern apar�inând României în calitate 
de Stat Membru al UE, a fost înfiin�ată o autoritate de audit �i ea func�ionează în legătură 
cu fondurile UE pre �i post aderare acordate României de către UE. Autoritatea de audit este 
singura autoritate na�ională cu responsabilită�i de audit public extern al fondurilor 
nerambursabile acordate României de către UE, în conformitate cu legisla�ia interna�ională 
�i na�ională.  
 
CC elaborează un raport public anual care este prezentat parlamentului �i care include: 
observa�ii cu privire la conturile de implementare bugetară care fac obiectul controlului său; 
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concluziile trase în baza controalelor comandate de Camera Deputa�ilor sau de către Senat 
sau efectuate asupra unor societă�i autonome, societă�i de�inute în totalitate sau în mare 
parte de către stat �i alte persoane juridice supuse controlului CC; încălcările descoperite �i 
măsurile coercitive luate; �i alte aspecte considerate relevante de către CC. CC elaborează �i 
un raport anual cu privire la gradul de implementare a sistemului de control intern în cadrul 
entită�ilor publice supuse controlului.  
 

2.4. Lupta împotriva fraudelor �i/sau a neregulilor 
 
Oficiul European Antifraudă (OLAF) cooperează cu punctele na�ionale de control. În 
România, punctul de control este Departamentul pentru Luptă Antifraudă, DLAF, o entitate 
fără personalitate juridică, subordonată primului-ministru. Departamentul pentru Luptă 
Antifraudă asigură protec�ia intereselor financiare ale UE în România, coordonează 
activită�ile antifraudă la nivel na�ional �i are următoarele îndatoriri principale: efectuarea 
controlului la fa�a locului pentru proiectele finan�ate din fonduri europene; coordonarea 
tuturor institu�iilor na�ionale implicate în activită�i antifraudă; cooperarea cu OLAF. 
 

3. Conceptul de control public intern în România 
 
Cu scopul de a promova buna guvernan�ă, CFPI a fost implementat în sectorul public �i 
include: 
 

 sistemul de control intern/managerial; 
 auditul intern; �i 
 coordonarea �i armonizarea centrală a celor două componente men�ionate mai 

sus. 
 

3.1. Răspunderea �i responsabilitatea managerială 
 
Cadrul legal existent descrie responsabilitatea managerială ca pe un proces în care managerii 
de la toate nivelurile sunt responsabili pentru deciziile luate �i ac�iunile întreprinse pentru a 
atinge obiectivele entită�ii publice din care fac parte. Acest lucru implică răspunderea 
managerilor pentru buna guvernan�ă financiară �i legalitatea managementului fondurilor 
publice �i/sau a activelor publice. 
 
Responsabilitatea managerială la nivelul entită�ilor publice include managementul entită�ii 
sau al componentelor acesteia, în limitele delimitărilor interne sau externe, pentru a atinge 
obiectivele setate într-un mod eficient, eficace �i în conformitate cu prevederile legale; 
comunicarea transparentă în acest sens; �i răspunderea pentru neîndeplinirea obliga�iilor 
manageriale, conform tipului de responsabilitate legală corespunzător.  
 
Responsabilitatea este o obliga�ie esen�ială pentru to�i managerii din sectorul public �i 
este reglementată în toate cazurile de acte normative, precum legi �i decizii de guvern, reguli 
�i regulamente ale autorită�ilor, etc. În organizarea activită�ii de management în baza 
conceptului de responsabilitate managerială, managerii pornesc de la următoarele premise: 
 

 directorul general/ordonatorul de credite este responsabil pentru organizarea �i 
operarea optimă a sistemului de control intern; 
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 sistemul de control intern al entită�ii publice se va baza pe verificări �i măsuri 
corective, pe de o parte, �i pe evaluări interne �i externe independente, pe de altă 
parte; 

 directorul general/ordonatorul de credite este responsabil pentru atingerea obiectivelor 
entită�ii; 

 directorul general/ordonatorul de credite poate delega autoritatea/competen�a sa fără 
să fie scutit de răspunderea generală; 

 răspunderea managerială nu poate fi invocată în absen�a competen�ei/autorită�ii 
corespunzătoare; 

 responsabilitatea cere transparen�ă �i răspundere. 
 
Răspunderea �i responsabilitatea managerială în domeniul managementului public sunt 
reglementate în special după cum urmează.  
 
Responsabilitatea fiscal-bugetară, reglementată de Legea Nr. 69/2010, include ca obiective 
principale: asigurarea �i men�inerea disciplinei fiscal-bugetare, transparen�a �i 
sustenabilitatea finan�elor publice, pe termen mediu �i lung; stabilirea unui cadru de 
principii �i reguli în baza cărora guvernul asigură implementarea politicilor fiscal-bugetare 
care să conducă la un management financiar bun al resurselor; gestionarea eficientă a 
fondurilor publice pentru a servi intereselor publice pe termen lung.  
 
Legea men�ionată mai sus prevede responsabilită�ile pentru guvern, MFP �i ordonatorii 
principali de credite.  
 
Astfel, legea introduce în practica guvernamentală declara�ia de răspundere, semnată de către 
primul-ministru �i de MFP, care atestă corectitudinea, caracterul complet �i legalitatea 
informa�iilor din strategia fiscal-bugetară, �intele �i limitele regulilor fiscale �i respectarea 
principiilor de responsabilitate fiscală. Declara�ia de răspundere este prezentată 
parlamentului împreună cu strategia fiscal-bugetară �i propunerea legislativă pentru 
aprobarea limitelor specificate în strategia fiscal-bugetară.  
 
Legea men�ionată mai sus introduce declara�ia de conformitate, semnată de către primul-
ministru �i MFP, care confirmă conformitatea construc�iei bugetare cu regulile �i �intele 
stabilite prin strategia fiscal-bugetară. Declara�ia este prezentată parlamentului împreună cu 
bugetul anual.  
 
Un actor important în cadrul procesului bugetar este Consiliul Fiscal, o autoritate 
independentă care se ocupă de asigurarea sus�inerii pentru guvern �i parlament în elaborarea 
�i dezvoltarea politicilor fiscal-bugetare �i care răspunde în fa�a parlamentului pentru 
corectitudinea �i acurate�ea analizelor/studiilor/opiniilor �i recomandărilor elaborate în 
conformitate cu responsabilită�ile sale.  
 
În fiecare an, MFP ini�iază un proiect de lege cu privire la aprobarea limitelor pentru 
indicatorii specifica�i în cadrul fiscal-bugetar, care înso�e�te strategia fiscal-bugetară 
pentru următorii trei ani, stabilind plafoane precum: 
 

 plafonul pentru soldul guvernului general consolidat, exprimat ca procent din produsul 
intern brut (PIB); 

 plafonul pentru cheltuielile de personal din bugetul general consolidat, exprimat ca 
procent din PIB. 
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Ace�ti indicatori sunt elemente fundamentale pentru controlul managerial al finan�elor 
publice exercitat de guvern prin MFP, în baza responsabilită�ilor ce decurg din cadrul legal 
existent. 
 
Categoriile de ordonatori de credite (manageri), rolurile �i responsabilită�ile lor sunt definite 
de Legea Nr. 500/2002 privind finan�ele publice. Legea prevede �i că ordonatorii principali 
de credite pot să-�i delege competen�ele către delega�ii lor de drept sau alte persoane 
autorizate în acest scop.  
 
Guvernul are datoria de a prezenta parlamentului un buget anual care să respecte principiile 
responsabilită�ii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară �i orice alte prevederi 
legale aplicabile, împreună cu o declara�ie care să ateste această conformitate, semnată de 
către primul-ministru �i de către MFP. Proiectul de buget, care face parte din 
responsabilită�ile specifice MFP, este elaborat în baza propunerilor de cheltuieli bugetare ale 
ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu strategia fiscal-bugetară �i cu 
metodologia pentru elaborarea proiectului de buget anual.  
 
În conformitate cu prevederile legale curente, managementul de top î�i asumă 
responsabilitatea pentru stabilirea de obiective la toate nivelurile pentru planificarea bugetului 
în conformitate cu bugetul alocat.  
 
Legile de modificare a bugetului de stat pentru anul curent se bazează pe modificări aduse 
bugetului de stat în urma schimbărilor în evolu�ia indicatorilor macroeconomici, a aprobării 
legisla�iei care conduce la modificarea veniturilor bugetare �i/sau a cheltuielilor sau drept 
urmare a politicilor încheiate de guvern.  
 
Orice modificare a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat �i a bugetelor 
fondurilor speciale �ine cont de concluziile raportului bianual privind situa�ia economică �i 
bugetară, elaborată înainte de sfâr�itul lunii iulie de către MFP, precum �i de opinia 
Consiliului Fiscal referitoare la raportul respectiv. Nu pot fi aprobate mai mult de două 
modificări ale bugetului într-un an fiscal �i aceste modificări nu pot fi promovate în primele 
�ase luni ale anului.  
 
În baza Ordonan�ei de Guvern Nr. 119/1999 privind controlul intern �i controlul financiar 
preventiv, MFP este responsabil pentru elaborarea �i implementarea politicii în domeniile 
controlului intern/managerial �i administra�iei financiare. MFP oferă orientare 
metodologică, coordonează �i supraveghează implementarea sistemelor de control 
intern/managerial �i asigurarea unui management financiar solid în utilizarea fondurilor 
publice în gestionarea activelor publice.  
 
Controlul intern/managerial cuprinde ansamblul mecanismelor de control exercitate la nivelul 
entită�ii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de management în conformitate cu 
obiectivele sale �i prevederile legale în vigoare, pentru a asigura un management economic, 
eficient �i eficace al fondurilor; acest lucru se referă �i la structura, metodele �i procedurile 
organiza�ionale.  
 
Controlul intern/managerial verifică atingerea următoarelor obiective generale: 
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 îndeplinirea regulată, eficace, economică �i eficientă, la un nivel rezonabil de calitate, 
a sarcinilor institu�iilor publice, a�a cum sunt acestea stabilite în conformitate cu 
misiunea acestora; 

 protec�ia fondurilor publice de pierderi datorate erorilor, utilizării neadecvate, 
abuzului sau fraudei; 

 conformitatea cu legile, regulamentele �i deciziile managementului; 
 dezvoltarea �i men�inerea de sisteme pentru colectarea, depozitarea, procesarea, 

actualizarea �i diseminarea datelor �i informa�iilor manageriale �i financiare, 
precum �i a sistemelor �i procedurilor de informare publică prin intermediul unor 
rapoarte periodice.  

 
Ordonan�a de Guvern Nr. 119/1999 a reglementat controlul intern/managerial cu privire la 
utilizarea fondurilor publice �i managementul eficient, eficace �i economic al activelor 
publice �i a prevăzut responsabilită�ile în acest domeniu ale managerului institu�iei 
publice. Mai mult, a reglementat responsabilitatea managerilor departamentelor specializate 
care ini�iază proiecte opera�ionale, cu privire la realitatea, regularitatea �i legalitatea 
opera�iunilor ale căror documente justificative sunt atestate prin semnătura lor. Persoanele 
care au dreptul să efectueze controlul financiar sunt răspunzătoare, conform responsabilită�ii 
atribuite lor, pentru legalitatea, regularitatea �i conformitatea cu plafoanele creditelor 
bugetare sau creditelor de angajamente, după caz, ale opera�iunilor pentru care au acordat 
aprobarea pentru controlul financiar ex ante. Controlul financiar al proiectelor opera�ionale 
cu implica�ii patrimoniale la nivelul entită�ilor publice ia forma controlului financiar 
preventiv propriu, care cad în sarcina responsabilită�ii manageriale.  
 
În jumătate din ordonatorii principali de credite, controlul financiar preventiv este exercitat �i 
de către controlori delega�i din partea MFP. Controlul financiar preventiv în numele MFP la 
nivelul acestor ordonatori principali de credite cuprinde un nivel redus de proiecte 
opera�ionale, care implică totu�i un nivel semnificativ de risc. Numărul �i valoarea 
proiectelor opera�ionale care sunt reverificate de către controlorii MFP scade de la un an la 
altul.  
 
Strategia pentru dezvoltarea CFPI în România pentru perioada 2010-13 (denumită în 
continuare „strategia”) stabile�te drept obiectiv major integrarea treptată a controlului 
financiar preventiv în aria de acoperire a responsabilită�ii manageriale, în măsura în care 
controlul managerial este capabil să elimine din ce în ce mai mult riscurile în administrarea 
fondurilor publice.  
 
În conformitate cu Ordonan�a de Guvern nr. 119/1999, în baza unei ini�iative legislative 
încheiate la sfâr�itul anului 2010, managementul de top al fiecărei entită�i publice are 
responsabilitatea de a elabora un raport anual privind sistemul de control intern/managerial. 
Raportul are scopul de a majora nivelul de con�tientizare al managerilor institu�ionali la 
toate nivelurile cu privire la responsabilită�ile acestora în implementarea standardelor de 
control intern. 
 
Un nivel de reglementare conform ordonan�ei men�ionate mai sus este reprezentat de 
Ordinul MFP Nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului de Control Intern, care cuprinde 
standardele de control intern pentru entită�ile publice �i pentru dezvoltarea sistemelor de 
control managerial. Mai mult, standardele reprezintă un sistem de referin�ă pentru 
evaluarea/reevaluarea sistemelor de control intern �i identificarea zonelor de risc �i a 
modificărilor necesare.  
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La nivelul fiecărei institu�ii publice, a fost înfiin�ată o structură care este administrată de 
obicei de secretarul-general �i se ocupă de elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare 
al sistemului de control managerial intern, care cuprinde obiectivele entită�ii publice, 
ac�iunile, responsabilită�ile, termenele limită �i alte componente ale acestor măsuri.  
 
Un alt exemplu de aplicare a principiului responsabilită�ii manageriale la nivelul entită�ilor 
publice, în conformitate cu Ordinul Nr. 946/2005, este dezvoltarea unor proceduri formale, 
care includ un capitol distinct cu privire la responsabilită�ile diferitelor niveluri de 
management implicate în proces.  
 
Responsabilitatea managerială este reglementată �i de Legea Nr. 82/1991. În baza acestei 
legi, responsabilitatea pentru organizarea �i managementul contabilită�ii apar�ine 
administratorului, ordonatorului de credite sau oricărei alte persoane însărcinate cu 
managementul entită�ii respective. Ca regulă, contabilitatea este organizată �i administrată 
în cadrul unor departamente separate �i efectuată de un director economic, de contabilul 
general sau orice altă persoană autorizată pentru această func�ie; răspunderea pentru orice 
aplicare neadecvată a reglementărilor contabile apar�ine persoanelor respective �i 
subordona�ilor acestora.  
 
Declara�iile financiare anuale sunt înso�ite de o declara�ie scrisă a persoanelor responsabile 
pentru organizarea �i managementul contabilită�ii, în care acestea î�i asumă 
responsabilitatea pentru elaborarea declara�iilor financiare anuale �i confirmă faptul că: 
politicile contabile aplicate pentru elaborarea declara�iilor financiare anuale sunt în 
conformitate cu regulamentele contabile aplicabile; declara�iile financiare anuale oferă o 
prezentare generală clară a pozi�iei financiare �i performan�ei financiare; persoana juridică 
î�i îndepline�te activitatea în condi�ii de continuitate.  
 
Regimul general pentru rela�iile juridice dintre func�ionarii publici �i stat sau 
administra�ia publică locală, denumite generic rela�ii de muncă, este reglementat de Legea 
Nr. 188/1999 privind statutul func�ionarilor publici. Func�iilor publice le sunt atribuite 
sarcini �i responsabilită�i generale comune pentru toate autorită�ile �i institu�iile publice, 
precum �i sarcini �i responsabilită�i care sunt specifice anumitor autorită�i �i institu�ii 
publice.  
 
În general, în cadrul institu�iilor publice, managerul de top sau secretarul general care se 
ocupă de elaborarea politicilor, împreună cu managerul economic, reprezintă nivelul de 
competen�ă căruia îi este atribuită avizarea următoarelor activită�i: elaborarea proiectului de 
buget, a bugetului de venituri �i cheltuieli, organizarea controlului ex ante, programarea �i 
implementarea bugetară, modificarea indicatorilor financiari, declara�iile financiare, statele 
de plată, etc. Astfel, managerul de top sau secretarul general elaborează politicile referitoare la 
bugetul institu�iei, în baza activită�ilor de sus�inere efectuate de managerul economic.  
 
Obiectivele, activită�ile, sarcinile �i principalele responsabilită�i ale managementului �i 
personalului care participă la atingerea obiectivelor institu�ionale sunt stabilite de 
regulamentul privind organizarea �i operarea institu�iei �i sunt prevăzute în fi�ele de post. 
Răspunderea, a�a cum este reglementată de Legea Nr. 115/1999, se referă la răspunderea 
politică a guvernului la nivel global �i a fiecărui membru al său. 
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Guvernul este răspunzător din punct de vedere politic doar în fa�a parlamentului, în baza 
votului de încredere acordat în momentul învestirii �i fiecare dintre membrii guvernului poate 
fi tras la răspundere din punct de vedere politic, împreună cu al�i membri, pentru activitatea 
�i ac�iunile guvernului.  
 
În afara răspunderii politice, membrii guvernului pot fi tra�i la răspundere din punct de 
vedere civil, contraven�ional, disciplinar sau penal, în conformitate cu legisla�ia generală în 
materia respectivă, fără a aduce atingere derogărilor.  
Controlul intern, organizat la nivelul autorită�ii sau institu�iei publice, include �i notificarea 
de legalitate emisă de consilierul juridic pentru documentele de natură juridică anterior 
aprobării lor de către managerul institu�iei publice, care este reglementată de Legea Nr. 
514/2003 privind organizarea �i practica profesiei de consilier juridic.  
 

3.2. Auditul public intern  
 
Auditul public intern al entită�ilor publice este definit de Legea nr. 672/2022 privind auditul 
public intern, în conformitate cu defini�ia dată de Institutul de Auditori Interni (IIA), după 
cum urmează: „Auditul intern în entită�ile publice este o activitate func�ional independentă 
�i obiectivă, care avizează �i consiliază personalul administrativ pentru buna administrare a 
veniturilor �i cheltuielilor publice, îmbunătă�ind activită�ile entită�ii publice; ajută 
entitatea publică să-�i atingă obiectivele printr-o abordare sistematică �i metodică, prin care 
se evaluează �i îmbunătă�e�te eficien�a �i eficacitatea sistemului de management în baza 
proceselor de management al riscului, control �i administrare.” 
 
Auditul public intern în sectorul public în România este organizat după cum urmează: 
 

 Comitetul de Audit Public Intern (CAPI); 
 Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) 
 structurile de audit public intern din cadrul entită�ilor publice. 

 
Structurile/departamentele de audit public intern sunt create în cadrul fiecărei entită�i publice 
�i sunt subordonate direct managerului sau organismului colectiv de management. Sarcinile 
acestora, a�a cum sunt stabilite de lege, includ în special evaluarea sistemelor de 
management al riscului, control �i bună guvernan�ă, precum �i monitorizarea cu privire la 
transparen�ă �i conformitate cu regulile privind legalitatea, regularitatea, eficien�a �i 
eficacitatea.  
 
Pentru entită�ile publice locale ce nu sunt subordonate altor entită�i publice locale �i au un 
buget anual de până la echivalentul a 100.000 EUR, auditul public intern este limitat la auditul 
de regularitate, efectuat de ramurile de audit intern la nivel teritorial ale MFP.  
 
Proiectele de lege pentru modificarea legii privind auditul public intern, aflate în prezent în 
dezbatere de către parlament, stipulează că UCAAPI ar trebui să îndeplinească �i func�ia de 
audit intern în baza unui proces-verbal, având pentru entită�ile publice centrale un buget 
anual de până la 5.000.000 RON �i că, la nivel local, ar trebui să coordoneze �i să ofere 
consiliere entită�ilor publice în implementarea sistemului de cooperare pentru a asigura 
func�ia de audit public intern. 
 
Independen�a structurii de audit intern este asigurată prin: organizarea distinctă a 
departamentului de audit intern, direct subordonat managerului de top al entită�ii publice; 



266 
 

 

neimplicarea auditorilor interni în activită�ile de control/inspec�ie �i în activită�ile 
auditate; desemnarea/demiterea �efului structurii de audit intern de către managerul de top al 
entită�ii publice, doar cu aprobarea UCAAPI. 
 
Conform cadrului legislativ în vigoare, departamentele de audit intern nu vor fi implicate în 
opera�iunile/procesele/sistemele care pot face obiectul auditării, adică, toate activită�ile 
efectuate în cadrul unei entită�i publice, inclusiv activită�ile entită�ilor subordonate 
acesteia.  
 
Conform Ordinului MFP Nr. 1.702/2005, în afară de angajamentele de asigurare, auditorii 
interni pot îndeplini �i misiuni de consiliere, la cererea managementului. 
 

3.2.1. Carta de audit intern 
 
UCA pentru API a elaborat reguli generale privind exercitarea activită�ii de audit public 
intern, în baza Standardelor prevăzute de Institutul de Auditori Interni (IIA), inclusiv Carta de 
Audit Intern. Carta de Audit Intern reglementează rolul �i obiectivele auditului intern, 
statutul departamentului de audit intern, principiile aplicabile departamentului de audit intern 
�i auditorilor interni �i metodologia �i regulile de conduită care guvernează activitatea de 
audit intern. În baza acestor documente, fiecare structură de audit public intern elaborează 
propriile reguli specifice pentru efectuarea auditului intern, inclusiv propria cartă de audit 
intern. 
 

3.2.2. Instruirea �i certificarea  
 
Conform cadrului legislativ curent, auditorii interni au datoria de a-�i îmbunătă�i continuu 
cuno�tin�ele profesionale; �eful departamentului de audit public intern sau managementul 
entită�ii publice are responsabilitatea de a asigura condi�iile necesare pentru această 
instruire profesională; perioada alocată în acest scop este de 15 zile pe an.  
 
În conformitate cu proiectele de lege pentru modificarea legii privind auditul public intern, 
auditorii interni au obliga�ia de a ob�ine o certificare na�ională în termen de cinci ani de la 
intrarea în vigoare a legii. Sistemul na�ional pentru certificarea auditorilor interni, 
administrat de UCAAPI, se bazează pe recunoa�terea competen�elor, capabilită�ilor �i 
valorilor dobândite de auditori în timpul instruirii lor de bază �i a instruirii profesionale 
continue, în cadrul institu�iilor de educa�ie universitară recunoscute la nivel na�ional, în 
conformitate cu „Cadrul de competen�ă al auditorilor din sectorul public intern”, a�a cum a 
fost aprobat de către CAPI. 
 

3.2.3. Raportare �i recomandări  
 
Rezultatele misiunilor de audit intern, �i anume constatările �i recomandările prezentate de 
auditorii interni, se materializează în rapoarte de audit intern, care sunt prezentate spre avizare 
managementului de top al entită�ii publice, înso�ite de un rezumat al principalelor constatări 
�i recomandări.  
 
Structurile de audit intern din cadrul entită�ilor publice prezintă un raport anuale către 
UCAAPI cu privire la întreaga activitate de audit public intern îndeplinită �i compilează un 
raport de activitate în acest scop. În baza acestor rapoarte, UCAAPI elaborează raportul anual 
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privind activitatea de audit public intern, care este prezentat guvernului �i CC. Raportul, 
împreună cu un raport na�ional anual privind controlul intern, este prezentat �i CE. 
 

3.2.4. Tipuri de audit  
 

Activitatea de audit intern, a�a cum este reglementată de lege, cuprinde angajamente de 
asigurare �i misiuni de consiliere. În cadrul angajamentelor de asigurare, sunt efectuate 
următoarele tipuri de audit: audit de regularitate (conformitate); audit de sistem; audit de 
performan�ă.  
 
Dată fiind reorientarea către consolidarea implementării func�iei de audit public intern în 
cadrul entită�ilor din sectorul public, numărul de misiuni de audit de performan�ă a crescut 
acum.  
 

3.2.5. Monitorizarea implementării recomandărilor de audit  
 
Rapoartele de audit intern, avizate de managementul de top al entită�ii publice, sunt 
prezentate structurilor auditate, care ulterior elaborează „Planul de ac�iune pentru 
implementarea recomandărilor �i programul de implementare”. În baza acestui document, 
auditorii interni î�i programează monitorizarea implementării recomandărilor.  
Atunci când managementul entită�ilor publice nu-�i asumă o parte din sau toate 
recomandările de audit intern, cadrul legislativ curent stipulează că întreaga structură de audit 
public intern trebuie să informeze UCAAPI sau pe organismul ierarhic superior cu privire la 
recomandările care nu au fost asumate de către managementul entită�ii publice auditate �i la 
consecin�ele neimplementării acestora.  
 
Dacă, în timpul misiunilor de audit, auditorii interni identifică nereguli sau posibile daune, 
ace�tia le vor raporta imediat managementului entită�ii publice �i structurii autorizate de 
control intern, întrucât ei nu sunt autoriza�i să le investigheze. Auditorii interni 
monitorizează maniera în care autorită�ile competente investighează neregulile, analizează 
cauzele �i rezultatele acestor nereguli cu scopul de a le aborda �i propun măsuri pentru 
implementarea controlului intern. 
 

3.2.6. Separarea sarcinilor între auditul public intern �i inspec�ie  
 
Organizarea diferită �i independen�a func�ională a departamentului de audit public intern, 
a�a cum sunt prevăzute de legisla�ia în vigoare, permit o separare clară a sarcinilor de audit 
intern de orice sarcini îndeplinite de personalul entită�ii publice, inclusiv în legătură cu 
implementarea sistemului de control/managerial.  
 

3.3.  Rela�ia dintre auditul public intern �i auditul extern  
 
Una dintre sarcinile UCAAPI, a�a cum este prevăzută de Legea Nr. 672/2002, este de a 
coopera cu CC �i cu alte autorită�i �i organisme de control financiar public din România �i 
din străinătate, inclusiv cu Comisia Europeană. CC se ocupă de evaluarea externă a activită�ii 
de audit public intern a persoanelor juridice verificate. Oportunită�ile pentru cooperare �i 
colaborare dintre auditul public intern �i auditul extern sunt valorificate printr-un proces 
verbal încheiat între MFP �i CC. În timp ce salvgardează independen�a �i obiectivitatea 
auditului public intern �i a auditului extern, procesul-verbal reglementează rela�iile dintre 
cele două institu�ii conform principiului complementarită�ii cu privire la cre�terea 
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eficien�ei activită�ii de audit, aliniind cadrul metodologic, asigurând instruirea profesională 
a auditorilor �i făcând schimb de informa�ii.  
 
 

3.4. Comitetele de audit 
 
În România, CAPI operează, în conformitate cu Legea Nr. 672/2002, drept organism 
consultativ organizat în subordinea UCAAPI care întreprinde ac�iuni cu scopul de a defini 
strategia �i a îmbunătă�i activitatea de audit public intern în sectorul public.  
 
Sarcinile principale ale CAPI sunt: de a aviza direc�iile de dezvoltare strategică a auditului 
intern în sectorul public; de a aviza proiectele de legi în domeniul auditului intern; de a aviza 
rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern �i a le prezenta guvernului; de a 
emite o opinie cu privire la rapoartele misiunilor de evaluare a activită�ii de audit intern, 
precum �i cu privire la rapoartele misiunilor de audit intersectoriale care sunt semnificative la 
nivel na�ional; de a evalua consecin�ele neimplementării recomandărilor care nu au fost 
asumate de către managementul entită�ilor publice; de a evalua acordurile de cooperare 
dintre auditul public intern �i auditul extern, precum �i programele comune pentru instruirea 
profesională a auditorilor.  
 
Noul proiect de lege pentru înfiin�area, la nivelul acelor ordonatori principali de credite din 
cadrul administra�iei centrale care au un buget anual ce depă�e�te 2.000.000.000 RON, de 
comitete de audit formate din trei până la �apte membri, cu sarcini similare celor ale CAPI 
din cadrul MPF. 
 
Legea privind auditul public intern a fost modificată pentru a permite înfiin�area de comitete 
de audit care să se concentreze pe sus�inerea rolurilor specifice ale auditorului intern. Se 
a�teaptă ca în anul 2012 CA-urile să fie func�ionale.  
 
În anul 2010, România a început să introducă func�ia de audit intern la nivelul 
administra�iei locale (primăriile din zonele rurale) în baza parteneriatelor de audit. Prima 
formă de parteneriat a fost între membrii Asocia�iei Românie a Comunelor (ARC). În 
practică, acest lucru înseamnă că o serie de primării care sunt membre ale ARC au decis să 
coopereze prin înfiin�area unei structuri de audit care să le deservească. În momentul 
redactării acestei contribu�ii există deja 12 de astfel de parteneriate în func�iune. Noua Lege 
privind auditul public intern tinde să cuprindă �i comunele care nu sunt membre ale ARC. 
 

3.5. Coordonarea sistemului de control public intern  
 
Managerul entită�ii publice are sarcina de a asigura elaborarea �i dezvoltarea unor sisteme 
de control intern/managerial, precum �i de a asigura un audit intern independent �i 
func�ional. Coordonarea �i armonizarea acestuia este alocată MFP, prin cele două structuri 
specializate ale sale, �i anume Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management 
�i Control Financiar (UCA MCF) �i UCAAPI.  
 
Prin înfiin�area UCA MCF, MFP a permis asigurarea, orientarea metodologică, coordonarea 
�i supravegherea implementării sistemelor de control intern/managerial, prin: definirea unei 
strategii unitare în domeniul managementului financiar �i al controlului intern; elaborarea de 
standarde de control intern; armonizarea regulilor de implementare cu implica�ii financiare 
prin incorporarea de proceduri de control, pentru a asigura un management financiar solid al 
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fondurilor �i activelor publice; coordonarea sistemului de instruire profesională a 
speciali�tilor implica�i în controlul intern; dezvoltarea sistemului pentru raportarea 
rezultatelor activită�ii de control intern. 
 
Managementul entită�ilor publice ia măsurile necesare pentru elaborarea �i/sau dezvoltarea 
sistemelor de control intern/managerial din entită�ile respective. Aceste măsuri constau în 
special din: elaborarea �i/sau actualizarea programului de dezvoltare a propriului sistem de 
control intern/managerial al entită�ii; crearea structurii care să se ocupe de monitorizarea, 
coordonarea �i orientarea metodologică a sistemului propriu de control intern/managerial; 
elaborarea �i/sau actualizarea procedurilor formalizate pentru activită�i; monitorizarea 
implementării măsurilor incluse în programele de dezvoltare; efectuarea de analize privind 
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial �i ac�iunile de monitorizare, coordonare 
�i orientare metodologică întreprinse de structura autorizată.  
 
Etapa de implementare �i dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial, precum �i 
situa�iile speciale identificate în timpul ac�iunilor de monitorizare, coordonare �i orientare 
metodologică întreprinse de structurile constituite, sunt raportate în declara�iile 
trimestriale/anuale, care sunt comunicate entită�ilor publice superioare ierarhic. În cazul 
institu�iilor publice care exercită func�ia de ordonator principal de credite pentru bugetul de 
stat, bugetul de asigurări sociale de stat sau orice buget de fonduri speciale, rapoartele sunt 
prezentate către UCAAPI.  
 
Începând din anul 2011, managementul fiecărei entită�i publice elaborează un raport anual cu 
privire la sistemul de control intern/managerial, care reprezintă o declara�ie de conformitate a 
sistemului intern/managerial al entită�ii publice cu standardele de control intern/managerial. 
MFP, prin intermediul UCAAPI, emite �i prezintă guvernului un raport na�ional anual 
privind controlul intern, care reflectă progresul implementării sistemului de control 
intern/managerial la nivelul institu�iilor publice care exercită func�ia de ordonator principal 
de credite pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau orice buget de fonduri 
speciale, inclusiv institu�iile publice subordonate acestora. Raportul, împreună cu raportul 
anual privind activitatea de audit public intern, este prezentat �i el Comisiei Europene.  
 
În vederea reglementării, coordonării �i monitorizării în domeniul auditului public intern în 
sistemul public, a fost înfiin�ată UCAAPI în cadrul MFP ca o structură direct subordonată 
ministrului. UCAAPI este responsabilă pentru: elaborarea, managementul �i aplicarea unei 
strategii unitare în domeniul auditului public intern �i monitorizarea na�ională a acestuia; 
dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul auditului public intern; dezvoltarea �i 
implementarea unor proceduri �i metodologii uniforme, în baza standardelor interna�ionale 
de audit; dezvoltarea sistemului de raportare a rezultatelor activită�ii de audit public intern; 
elaborarea raportului anual privind activitatea de audit intern pentru sectorul public; 
efectuarea de misiuni de audit de interes na�ional; evaluarea conformită�ii cu regulile, 
instruc�iunile �i Codul de Conduită pentru Auditorii Interni a structurilor de audit public 
intern; coordonarea sistemului de recrutare �i instruire profesională în domeniul auditului 
public intern; avizarea numirii/demiterii �efilor structurilor de audit public intern din cadrul 
entită�ilor publice; cooperare cu CC �i alte institu�ii publice din România �i din 
străinătate. CAPI operează în subordinea UCAAPI, care î�i îndepline�te activită�ile în 
cadrul MFP. Func�ionarea �i sarcinile principale ale CAPI sunt prezentate în Sec�iunea 3.2.  
 
Evaluarea sistemului de control public intern  
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Evaluarea activită�ii de CPI îndeplinită în cadrul sectorului public este responsabilitatea 
UCAAPI. Evaluarea reprezintă o sursă obiectivă de informare în etapa de implementare a 
auditului public intern la nivel na�ional �i reprezintă baza îmbunătă�irii activită�ilor de 
audit public intern.  
 
Verificarea conformită�ii cu regulile de audit �i cu Codul de Conduită pentru Auditorii 
Interni este efectuată în baza Ghidului General pentru Evaluarea Activită�ii de Audit Public 
Intern, emis de UCAAPI. Evaluările sunt efectuate de către UCAAPI în conformitate cu un 
program, în baza unui ciclu de cinci ani, pentru entită�ile publice din cadrul administra�iei 
publice centrale, �i, respectiv, de către unită�ile teritoriale de audit intern ale MFP, în 
conformitate cu sarcinile delegate de către UCAAPI, pentru entită�ile din cadrul 
administra�iei publice locale. Rezultatele evaluărilor, compilate la nivel na�ional, sunt puse 
la dispozi�ie în raportul anual privind activitatea de audit public intern.  
 
Aria de acoperire a auditului public intern cuprinde toate activită�ile efectuate de entită�ile 
publice pentru a-�i atinge obiectivele �i include evaluarea sistemului de control intern. 
Auditul public intern efectuează o evaluare în profunzime a sistemului de control intern pentru 
a stabili dacă acesta func�ionează într-o manieră economică, eficientă �i eficace, scoate în 
eviden�ă lipsurile semnificative ale mecanismelor de control �i propune recomandări de 
îmbunătă�ire.  
 

4. Inspec�ia financiară  
 
În România nu există o institu�ie cu personalitate juridică însărcinată cu inspec�ia generală 
�i responsabilă pentru lupta împotriva fraudelor �i a neregulilor prin intermediul 
inspec�iilor financiare. Cu toate acestea, sarcinile de inspec�ie/control sunt atribuite 
următoarelor structuri: Organul de Control al Primului-ministru; Agen�ia Na�ională de 
Administrare Fiscală; inspec�ia generală este organizată în cadrul MFP, la nivel de 
departament; Autoritatea Na�ională pentru Reglementarea �i Monitorizarea Achizi�iilor 
Publice; Inspec�ia Muncii; Inspec�ia Socială; Consiliul Concuren�ei; Autoritatea 
Na�ională pentru Protec�ia Consumatorului; Oficiul Na�ional pentru Prevenirea �i 
Controlul Spălării de Bani; Garda Na�ională de Mediu; Inspectoratul de Stat în Construc�ii; 
Autoritatea Na�ională Sanitar-veterinară �i pentru Siguran�ă Alimentară;   
 

5. Reforme în curs �i/sau viitoare 
 
În viitorul apropiat, sunt previzionate o serie de modificări ale legisla�iei care guvernează 
CPI, drept urmare a continuării procesului de reformă a administra�iei de stat.  
 
Reforma administra�iei publice are scopul de a continua descentralizarea administrativă, în 
special în domeniile culturii, educa�iei, tineretului, sportului, sănătă�ii �i agriculturii. 
Obiectivul descentralizării este de a consolida autonomia administrativă �i financiară, în 
contextul îmbunătă�irii cadrului legislativ general �i alinierii acestuia la regulile Consiliului 
UE �i ale Comisiei Europene.  
 
Reforma managementului cheltuielilor publice implică dezvoltarea de către MFP a unui 
management eficient al resurselor financiare, care ar contribui la stabilitate macroeconomică 
�i la cre�terea prosperită�ii generale.  
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Priorită�ile pe termen scurt: consolidarea calitativă a finan�elor publice prin îmbunătă�irea 
eficien�ei, transparen�ei �i responsabilită�ii în utilizarea resurselor publice; crearea unui 
cadru fiscal �i bugetar obligatoriu pe termen mediu; consolidarea capacită�ii administrative 
pentru managementul finan�ării nerambursabile din partea UE; asigurarea condi�iilor 
necesare pentru atingerea unei cre�teri economice sustenabile �i men�inerea stabilită�ii 
macroeconomice; îmbunătă�irea managementului veniturilor prin reformarea administrării 
fiscale �i reducerea costurilor de colectare.  
 
Strategia pentru reforma CPI are scopul esen�ial de a atinge următoarele obiective principale: 
dezvoltarea metodologiilor �i procedurilor pentru CPI în sensul alinierii acestora la 
standardele europene �i bunele practici interna�ionale în domeniu; ac�iuni agreate pentru 
organizarea �i asigurarea func�ionării eficiente a structurilor de management �i control 
financiar; integrarea treptată a controlului financiar preventiv în aria de acoperire a 
răspunderii manageriale în măsura în care controlul managerial asigură eliminarea riscurilor în 
administrarea fondurilor publice; efectuarea periodică a unei evaluări riguroase a 
implementării standardelor de control intern/managerial în entită�ile publice; cre�terea 
gradului de implementare a auditului intern în cadrul evaluării activită�ii de audit intern în 
entită�ile publice centrale �i locale; �i îmbunătă�irea instruirii profesionale a personalului 
implicat în sistemele de management �i control financiar, inclusiv a personalului cu sarcini 
de audit intern.  
 
Ata�ament: baza legală 
 
Cadrul legislativ general privind controlul public intern  
 

1. Legea Nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată. 
2. Legea Nr. 94/1992 privind organizarea �i func�ionarea CC, republicată, cu 

modificările �i completările ulterioare.  
3. Legea Nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările 

�i completările ulterioare.   
4. Legea Nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările �i completările 

ulterioare.  
5. Legea Nr. 500/2002 privind finan�ele publice, cu modificările �i completările 

ulterioare.  
6. Legea Nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară.  
7. Ordonan�a de Guvern Nr. 119/1999 privind control intern �i controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările �i completările ulterioare. 
8. Ordonan�a de Guvern Nr. 79/2003 privind controlul �i recuperarea fondurilor UE, 

precum �i fondurile de co-finan�are conexe folosite în mod neadecvat, cu 
modificările �i completările ulterioare. 

9. Hotărârea de Guvern Nr. 235/2003 pentru aprobarea rezultatelor pentru desemnarea 
membrilor CAPI. 

10. Ordinul Ministerului Finan�elor Publice Nr. 38/2003 pentru aprobarea regulilor 
generale de exercitare a activită�ii de audit public intern, cu modificările �i 
completările ulterioare. 

11. Ordinul Ministerului Finan�elor Publice Nr. 522/2003 pentru aprobarea regulilor 
metodologice generale pentru exercitarea controlului financiar preventiv, cu 
modificările �i completările ulterioare. 

12. Ordinul Ministrului Finan�elor Publice Nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului de 
Control Intern, inclusiv standardele de management/control intern pentru entită�ile 



272 
 

 

publice �i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările �i 
completările ulterioare. 

13. Ordinul Ministrului Finan�elor Publice Nr. 1.702/2006 privind activitatea de 
consultan�ă a auditorilor interni.  
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SLOVACIA 
………………………………………………………………………… 
 
Controlul public intern (1)   
     

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
În baza modificărilor socio-economice începând din anul 1989, s-au produs schimbări 
substan�iale în legisla�ia na�ională referitoare la controlul cheltuielilor publice. 
Administra�ia publică se concentrează pe două zone, �i anume pe managementul financiar 
�i zona obliga�iilor ce decurg din reglementări legale general obligatorii sau obliga�ii 
impuse de aceste reglementări. Legea Nr. 10/1996 Coll. privind Controlul în Administra�ia 
Publică (denumită în continuare „Legea privind Controlul”) s-a concentrat în special pe 
controlul exercitat în cadrul administra�iei publice �i pe monitorizarea performan�ei 
acesteia, precum �i pe reclama�ii �i peti�ii. Totu�i, nu a respectat în totalitate cerin�ele 
conceptului unificat de control financiar în administra�ia publică. Sistemul juridic slovac nu a 
reglementat un sistem uniform de control financiar, coordonare, constituirea auditului intern la 
nivelul autorită�ilor centrale, orientare metodică a auditului intern, cooperare sau instruire a 
angaja�ilor care întreprind controlul financiar �i auditul intern.  
 
Înainte de anul 2001, sistemul de control era orientat în special către efectuarea controlului 
financiar ex post �i nu acoperea ac�iunile preventive. Nu exista o responsabilitate clar 
definită pentru controalele ex ante. Din aceste motive, noile proiecte legislative au introdus 
principiile de control financiar ex ante, control financiar interimar, control financiar ex post �i 
un element complet nou în cadrul sistemului a fost introducerea auditului intern la nivelul 
administra�iei centrale.  
 
În conformitate cu interesul public care insista asupra consolidării economiei, a eficien�ei �i 
eficacită�ii administra�iei publice �i pentru a pregăti Slovacia pentru aderarea la Uniunea 
Europeană, a fost necesară crearea condi�iilor legale pentru proiectarea unui sistem de 
control financiar care să poată asigura monitorizarea adecvată �i eficace a managementului 
fondurilor bugetului de stat, al proprietă�ii de stat �i a viitoarelor fonduri UE �i altor 
fonduri interna�ionale. Din acest motiv, standardele interna�ionale �i buna practică 
europeană trebuia să fie introduse. În anul 2000, guvernul a adoptat o politică de control 
financiar intern (Hotărârea 852/2000) ca bază pentru aceste măsuri. 
 
La data de 7 ianuarie 2001 a intrat în vigoare Legea Nr. 502/2001 Coll. privind controlul 
financiar �i auditul intern, definind un sistem de control financiar în mediul guvernamental, 
adică un sistem de CFPI. Unul dintre obiectivele importante ale legii este definirea de măsuri 
pentru cre�terea răspunderii managementului fondurilor publice �i al proprietă�ii statului. 
În acela�i timp, a fost introdusă baza legală pentru rela�ionarea cu autorită�ile de control 
ale Comisiei Europene, permi�ând efectuarea controalelor pe loc privind fondurile UE. 
 
La data de 2 aprilie 2008, consiliul na�ional a aprobat o modificare importantă a Legii Nr. 
502/2001 Coll. privind controlul financiar �i auditul intern �i modificări ale altor câteva legi 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din Slovacia din data de 15 mai 2011.  
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(denumită în continuare „modificarea”). Modificarea a intrat în vigoare la data de 1 iunie 
2008. Ea oferă competen�ă Ministerului Finan�elor (denumit în continuare „MF”) pentru 
perioada de programare 2007 – 2013, ca, printre altele, să îndeplinească func�iile de 
autoritate de audit �i autoritate de certificare pentru programele opera�ionale co-finan�ate 
din fonduri UE. Modificarea se referă �i la înfiin�area Unită�ii Centrale de Armonizare 
pentru Controlul Financiar, Auditul Intern �i Auditul Guvernamental, în baza pozi�iei MF 
de autoritate centrală pentru activită�ile prevăzute în Sec�iunea 7 alineatul 1 din Legea Nr. 
575/2001 privind Organizarea Activită�ilor Guvernului �i Organizarea Administra�iei 
Publice Centrale. Aceste activită�i includ evaluarea calită�ii implementării controalelor 
financiare, auditului intern �i auditului guvernamental. Legea Nr. 575/2001 introduce �i 
posibilitatea de a înfiin�a „comitete de audit” ca organisme expert pentru consilierea �efului 
unei autorită�i centrale. De asemenea, au fost introduse defini�ii noi (de ex., eficacitate, risc, 
entitate supusă auditului, persoană supusă auditului, organism supus auditului, autoritate 
centrală, audit guvernamental, organism de audit), iar terminologia folosită anterior a fost 
actualizată (de ex., fonduri publice, entitate controlată, tranzac�ie financiară, alte fonduri 
externe furnizate în baza tratatelor interna�ionale obligatorii pentru Slovacia) în baza 
experien�ei acumulate.  
 
Alte modificări importante sunt actualizarea �i extinderea responsabilită�ii �efului 
administra�iei publice pentru procesul de management financiar public. Procesul de control 
financiar ex ante a fost modificat. Dat fiind faptul că entitatea supusă controlului a sugerat 
măsuri pentru depă�irea deficien�elor identificate de controlul financiar ex post �i 
eliminarea cauzelor acestora, deseori doar la nivel formal, drepturile organismului controlat au 
fost extinse pentru a include cerin�a de reproiectare a măsurilor de eliminare a deficien�elor.  
 
Principala schimbare introdusă de această modificare este înfiin�area unui nou institut de 
„audit guvernamental”, care are scopul de a verifica legalitatea, economia, eficien�a, 
eficacitatea �i oportunitatea managementului fondurilor publice �i de a verifica eficien�a 
sistemelor de management �i a controlului autorită�ilor publice care administrează capitole 
ale bugetului de stat pentru a consolida competen�ele MF. Introducerea auditului 
guvernamental nu schimbă sistemul de penalită�i comparativ cu controlul financiar ex post. 
Sunt specificate, de asemenea, prevederi referitoare la auditul intern. Regulile privind 
amenzile aplicate entită�ilor controlate în cazul neîndeplinirii obliga�iilor prevăzute de 
modificare au fost schimbate �i limita maximă a amenzii a crescut de la 3.319,32 EUR la 
33.913,92 EUR. Perioada pentru impunerea amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legii 
a fost prelungită de la trei la cinci ani de la data încălcării obliga�iilor de către entitatea 
controlată. Modificarea a afectat �i anumite legi specifice, care sunt revizuite de către 
Institutul de Audit Guvernamental. Nu este posibil în această prezentare scurtă să enumerăm 
toate modificările �i impactul acestora asupra entită�ilor controlate, a entită�ilor supuse 
auditului �i a persoanelor supuse auditului, precum �i a organismelor de control, a 
auditorilor interni �i auditorilor guvernamentali, dar �i a altor persoane.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
Obiectivul CPI este de a crea un mediu care să ofere o asigurare rezonabilă că fondurile 
publice sunt folosite pentru a atinge scopurile stabilite într-un mod cât mai eficient posibil. 
Acest mediu ar trebui să fie �i o unealtă eficientă pentru prevenirea corup�iei �i fraudei. 
Controlul extern �i supravegherea CPI sunt efectuate de consiliul na�ional �i de Oficiul 
Suprem de Audit (OSA). Guvernul este responsabil către consiliul na�ional pentru 
managementul, implementarea �i monitorizarea politicilor sale �i cere să existe sisteme 
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pentru procedurile de bugetare �i contabilitate, măsuri de control intern �i servicii de 
inspec�ie pentru combaterea fraudei �i a corup�iei. 
 
Sistemul de CPI are �i o natură preventivă, principalul său obiectiv fiind de a asigura faptul 
că sunt implementate sisteme pentru prevenirea neregulilor, a corup�iei �i a fraudei. Această 
zonă este acoperită �i de cadrul legal prevăzut de Legea Nr. 300/2005 Coll. privind Codul 
Penal, de exemplu la Titlul 4 – Contraven�ii privind proprietatea, unde este definită frauda în 
Sec�iunea 221, �i Titlul 8 – Infrac�iuni împotriva ordinii publice în cazuri publice, unde 
partea a treia vorbe�te despre corup�ie.   
 
În cazul suspiciunii de utilizare neautorizată a fondurilor descoperită în baza Legii privind 
Controlul Financiar, controlorii financiari, auditorii interni sau auditorii guvernamentali 
trebuie să raporteze agen�iilor de aplicare a legii orice suspiciune de infrac�iuni în tratarea 
�i managementul fondurilor publice, a proprietă�ii publice �i a drepturilor de proprietate.  
 
Într-un sens mai larg, expresia „mediul controlului public intern” este în�eleasă drept mediul 
privitor la adaptarea procesului legal �i a legiferării în sistemul de CPI pentru a aborda 
problemele identificate. Chiar �i în CPI, legiferarea este un pas logic pentru umplerea 
golurilor identificate în sistemul na�ional curent de CPI, comparativ cu standardele �i bunele 
practici interna�ionale.  
 
Pentru o prezentare generală a celor mai importante acte normative referitoare la sistemul de 
CPI, a se vedea caseta de la sfâr�itul acestei contribu�ii.  
 

3. Conceptul de control public intern  
 

3.1. Responsabilităţile manageriale  

Expresia „sistemul de control financiar public intern” este definită în Legea privind Controlul 
Financiar ca fiind sistemul ce cuprinde managementul financiar, auditul intern, auditul 
guvernamental şi activităţile MF de îndeplinire a sarcinilor Unităţii Centrale de Armonizare 
pentru Control Financiar, Audit Intern şi Audit Guvernamental.  

Conform Legii privind Controlul Financiar, managementul financiar reprezintă un set de 
proceduri aplicate de autoritatea publică în planificarea, bugetarea, utilizarea, contabilitatea, 
raportarea şi controlul financiar desfăşurate într-o manieră răspunzătoare şi transparentă în 
ceea ce priveşte fondurile publice, cu scopul utilizării acestora într-un mod economic, eficace 
şi eficient.  

Şeful autorităţii publice din Secţiunea 8 din Legea privind Controlul Financiar va fi 
responsabil pentru asigurarea: 
 creării, continuării şi dezvoltării managementului financiar; 
 eliminării intervenţiilor orientate spre influenţarea angajaţilor care efectuează controlul 

financiar; 
 incompatibilită�ii reciproce şi separării puterilor decizionale ale managerilor de 

puterile angajaţilor responsabili pentru efectuarea tranzacţiilor financiare şi de puterile 
angajaţilor responsabili pentru contabilitate; 
 calificării şi competenţei profesionale a angajaţilor specificaţi mai sus pentru 

îndeplinirea activităţilor ce le corespund; 
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 verificării de tip control financiar ex post a anumitor tranzacţii financiare, conform 
necesităţilor autorităţii publice; 
 adoptării de măsuri corective pentru deficienţele identificate şi eliminării cauzelor ce 

stau la baza acestora; 
 identificării angajaţilor responsabili pentru deficienţele identificate şi a măsurile luate 

cu privire la acestea conform legislaţiei specifice; 
 managementului riscului pentru a preveni încălcări ale legislaţiei specifice şi tratate 

internaţionale obligatorii pentru Slovacia privind fondurile primite din străinătate, în timp ce 
se implementează planurile şi obiectivele autorităţii publice;  
 monitorizării activităţilor întreprinse de autoritatea publică în vederea obţinerii de 

informaţii cu privire la acestea, evaluării standardului îndeplinirii acestora, raportării 
deficienţelor identificate în activităţile întreprinse de autoritatea publică şi eliminării acestora.  

În conformitate cu Legea Nr. 575/2001 Coll. privind Organizarea Activităţilor Guvernului şi 
Organizarea Administraţiei Publice Centrale, şeful autorităţii publice este ministrul desemnat 
politic. Ministrul poate împuternici, în baza unui ordin al organizaţiei, secretarul de stat sau 
şeful biroului cu drepturile şi obligaţiile menţionate mai sus.  

În timp ce pregăteşte şi efectuează tranzacţii, managerii de la toate nivelurile sunt responsabili 
pentru activităţile întreprinse, nu doar în ceea ce priveşte asigurarea competenţei, ci şi 
managementul şi controlul financiar.  

Proiectele de tranzacţii financiare sunt verificate prin control financiar ex ante, care poate fi 
împărţit în două etape.  Prima etapă pune accentul pe verificarea proiectului de operaţiune 
financiară înainte de a se asuma o obligaţie (reducerea riscului de pierderi), concentrându-se 
pe economie, eficien�ă, eficacitate şi celeritate în ceea ce priveşte respectarea bugetului 
aprobat, a contractelor încheiate cu autoritatea publică sau a altor decizii privind 
managementul fondurilor publice (acte de reglementare, decrete guvernamentale) şi 
conformitatea cu reglementările legale general obligatorii (regulile bugetare, managementul 
proprietăţii de stat, achiziţiile publice, etc.). Cea de-a doua etapă este verificarea înaintea 
efectuării cheltuielilor.  

În conformitate cu prevederile Secţiunii 9 alineatul 2 din Legea privind Controlul Financiar, 
controlul financiar ex ante va fi efectuat de managementul însărcinat de şeful autorităţii 
publice şi de angajaţii responsabili pentru buget, achiziţii publice, administrarea proprietăţii şi 
alte activităţi specializate, în funcţie de natura tranzacţiei financiare.  

În cazul tranzacţiilor financiare care nu au fost verificate prin control financiar ex ante şi/sau 
în cazul deficienţelor demonstrate în controlul financiar ex ante, operaţiunile financiare nu pot 
fi efectuate sau continuate până când nu este corectată deficienţa.  

3.2. Auditul Intern  

 

Cadrul legal de bază pentru reglementarea auditului intern este Legea privind Controlul 
Financiar, care stabileşte regulile de bază, obiectivele şi modalităţile de efectuare a auditului 
intern. Prevederile generale ale Legii privind Controlul Financiar obligă şefii autorităţilor 
centrale să introducă auditul intern spre a fi efectuat de proprii angajaţi (denumiţi în 
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continuare „auditori interni”) sau de unităţi organizaţionale independente internaţionale 
formate din auditori interni (denumite în continuare „unităţi de audit intern”), cu excepţia 
cazurilor în care acest lucru nu ar fi economic, eficient sau eficace, ţinând cont de 
dimensiunea personalului autorităţii centrale, bugetul fondului public sau structura 
organizaţională. Aceşti auditori interni şi aceste unităţi de audit intern sunt separate de 
structurile de management atât în ceea ce priveşte funcţia cât şi organizarea lor. Scutirile de 
obligaţia de a implementa auditul intern în cadrul autorităţilor centrale prin proprii angajaţi 
vor fi acordate de către MF.   

Unităţile de audit intern sau auditorii interni independenţi ai autorităţilor publice care 
administrează un capitol al bugetului de stat sunt prevăzuţi de Legea privind Controlul 
Financiar, care formează baza legală pentru definirea auditului intern.  

Independenţa şi statutul instituţional al unui auditor intern independent/unei unităţi de 
audit intern  

Cu privire la independenţa auditorului intern, sistemul este construit de aşa manieră încât şeful 
entităţii supuse auditului (în conformitate cu Secţiunea 28 alineatul 4 din Legea privind 
Controlul Financiar) trebuie să asigure faptul că nu se produce nicio interferenţă care ar putea 
avea un efect negativ asupra efectuării auditurilor interne de către auditorii interni. Auditorii 
interni sau unităţile de audit intern nu pot primi sarcini care depăşesc aria de acoperire a 
auditurilor interne sau care interferează cu executarea independentă a sarcinilor de audit 
intern.  

Auditorul intern/unitatea de audit intern: 

 
 trebuie să aibă o poziţie independentă şi raportează direct şefului autorităţii centrale; 
 este independent(ă) de activităţile supuse auditului, asigurând astfel evaluarea lor 

obiectivă, care este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a auditului intern şi consilierea 
imparţială a entităţii supuse auditului; şi 
 trebuie să nu aibă vreun interes intern, extern sau personal şi nici vreun interes politic. 

Din aceste motive, auditorul intern nu trebuie să desfăşoare activităţi pe care le va audita 
ulterior.  

 

Carta de audit intern   

În baza Legii privind Controlul Financiar, şeful unităţii de audit intern sau un auditor intern va 
pregăti şi prezenta spre aprobarea şefului autorităţii centrale, carta de audit intern a autorităţii 
centrale, în conformitate cu Codul de Etică în Auditul Intern, care va defini obiectivele, 
activităţile şi poziţia de audit intern în cadrul autorităţii centrale şi relaţiile acesteia cu alte 
departamente şi organizaţii din aria de acoperire a autorităţii centrale.  

 

Instruirea auditorilor interni 
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Instruirea auditorilor interni este asigurată special de către MF, care organizează, stabileşte şi 
permite instruirea sistematică specializată a auditorilor interni. Instruirea specială asigurată de 
către alte organizaţii rezultă din natura sarcinilor de audit întreprinse de auditul intern în 
sectorul special al organizaţiei publice. Orice unitate de audit intern pregăteşte un plan de 
instruire care să acopere toate necesităţile acestei unităţi sau pe ale auditorilor săi la nivel de 
an. 

Instruirea specializată este relaţionată cu îmbunătăţirea abilităţilor în ceea ce priveşte 
activităţile pe care auditorul le îndeplineşte şi se realizează prin educaţie continuă, învăţământ 
la distanţă, auto-învăţare, dispozitive de comunicare electronice, vizite de specialitate, 
participarea la conferinţe, participarea la ateliere de lucru, participarea la cursuri şi alte 
forumuri.  

Raportarea privind auditul  

Membrul echipei de audit va pregăti un raport parţial cu privire la constatările operaţiunii de 
audit (denumit în continuare „raport de audit parţial”); raportul va deveni ulterior parte 
integrantă din raportul cu privire la constatările operaţiunii de audit (denumit în continuare 
„raport de audit”) în următoarele cazuri: 

 
 dacă există o nevoie urgentă de avertizare cu privire la un risc iminent care ar putea 

avea un efect negativ asupra activităţilor entităţii supuse auditului; 
 dacă există constatări care dau naştere unor suspiciuni de activitate criminală; şi 
 dacă auditul intern este efectuat în mai multe entităţii supuse auditului în cadrul unei 

singure operaţiuni de audit.  

 

Membrul echipei de audit va prezenta un raport de audit parţial şefului entităţii supuse 
auditului şi şefului autorităţii centrale relevante şi, dacă există vreo suspiciune privind 
comiterea unei infracţiuni, raportul va fi transmis şi organismelor de aplicare a legii; dacă 
există suspiciunea privind folosirea neadecvată a fondurilor UE, raportul parţial va fi trimis şi 
persoanei juridice prin intermediul căreia sunt furnizate fondurile UE şi Punctului Central de 
Contact din cadrul Biroului European Anti-fraudă din Slovacia.  

Auditorul intern va prezenta raportul său de audit şefului entităţii supuse auditului şi şefului 
autorităţilor centrale relevante care sunt responsabile pentru asigurarea faptului că 
recomandările auditorului intern sunt luate în considerare în corectarea deficienţelor 
identificate. Auditorul intern trebuie să verifice dacă entitatea supusă auditului a ţinut cont de 
recomandările sale. Dacă operaţiunea de audit dezvăluie fapte care trebuie abordate de 
autorităţile competente în baza legislaţiei specifice, auditorul intern va prezenta raportul de 
audit autorităţilor competente. Acolo unde este cazul, şeful autorităţii centrale va prezenta 
raportul de audit şi MF.  

Deficienţele identificate de auditul intern sunt documentate continuu în timpul operaţiunii de 
audit. Constatările de audit sunt folosite ca bază pentru elaborarea de rapoarte cu privire la 
constatările operaţiunilor de audit (în continuare „proiectul de raport de audit”). Liderul 
echipei de audit este responsabil pentru pregătirea proiectului de raport de audit, care este 
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prezentat spre aprobarea managerului. Membrii echipei de audit prezintă documentele lor 
menţionate în proiectul de raport de audit liderului echipei de audit în perioada de timp 
stabilită. Când proiectul de raport de audit este pregătit şi aprobat de către şeful auditului 
intern, este recomandat să fie prezentat şefului entităţii supuse auditului pentru ca acesta să-şi 
exprime opinia. După ce şeful trimite opinia sa, liderul echipei de audit ajunge la un acord cu 
şeful entităţii supuse auditului asupra unei date la care să discute despre proiectul de raport de 
audit şi pe parcursul discuţiei despre raportul de audit sunt prezenţi toţi membrii echipei şi 
angajaţii responsabili din cadrul entităţii supuse auditului. După ce proiectul de raport de audit 
este discutat, raportul este finalizat şi proiectul de raport de audit este aprobat de către 
manager. În cadrul unor negocieri comune, liderul echipei de audit va informa şeful autorităţii 
publice despre rezultatele auditului intern (principalele constatări şi recomandări). 

Tipuri de audit intern  

În funcţie de natura auditului intern şi de tipul de activitate care este evaluată, auditorul intern 
poate aplica în special procedurile de audit financiar, audit de conformitate, audit de 
performanţă, audit de sistem şi audit al sistemelor informatice, audit de monitorizare şi o 
combinaţie a auditurilor individuale.  

Alocarea obligaţiilor ce decurg din Legea privind Controlul Financiar în cadrul auditului 
intern şi controlului financiar  

Conform Secţiunii 28 alineatul 5 din Legea privind Controlul Financiar, unităţile de audit 
intern sau auditorii interni nu pot primi sarcini care depăşesc aria de acoperire a auditurilor 
interne sau care interferează cu executarea independentă a sarcinilor de audit intern. 
Rezultatul este că unitatea de audit intern nu va avea dreptul să întreprindă activităţi, inclusiv 
auditarea activităţii definite în special în Partea a 2-a a Legii privind Controlul Financiar, care 
interferează cu prevederile stipulate în Secţiunea 28 alineatul 5 din Legea privind Controlul 
Financiar sau cu evaluarea independentă a sistemului de control al organizaţiei de către 
auditorul intern.  

 

3.2.1. Relaţia dintre auditul intern şi auditul extern  

Conform Legii Consiliului Naţional Nr. 39/1993 Coll. privind Oficiul Suprem de Audit 
(OSA), cu modificările ulterioare, OSA va adapta şi aplica standardele internaţionale de 
control la activităţile şi competenţele necesare de control al calităţii. Controlul OSA se referă 
la guvern, ministere şi alte autorităţi centrale şi autorităţi subordonate, precum şi beneficiarii 
finali ai fondurilor publice.  

OSA este autoritatea de stat independentă în activităţile sale de control, reglementate de 
propria sa legislaţie. OSA auditează managementul următoarelor: 

 
 fondurilor bugetare aprobate conform legii de către consiliul naţional sau de către 

guvern. 
 proprietăţii, drepturilor de proprietate, fondurilor, obligaţiilor şi creanţelor statului, ale 

instituţiilor de drept public, ale Fondului Naţional privind Proprietăţile, municipalităţilor şi 
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unităţilor regionale de nivel înalt, ale persoanelor juridice al cărora capital include participaţii 
ale statului, persoane juridice al căror capital include participaţii ale instituţiilor publice, 
persoane juridice cu al căror capital include participaţii ale unităţilor regionale de nivel înalt şi 
persoane juridice înfiinţate de municipalităţi şi unităţi regionale de nivel înalt.  
 proprietăţii, drepturilor de proprietate, fondurilor şi creanţelor puse la dispoziţia 

republicii, a persoanelor juridice sau fizice în baza unor programe de dezvoltare sau din alte 
motive similare din surse externe.  
 proprietăţii, drepturilor de proprietate, fondurilor, creanţelor şi obligaţiilor pentru care 

republica şi-a asumat o garanţie. 
 proprietăţii, drepturilor de proprietate, fondurilor, creanţelor şi obligaţiilor persoanelor 

juridice care îndeplinesc activităţi de interes public. 

 

OSA auditează şi următoarele: 

 
 metodele de aplicare şi percepere a impozitelor, taxelor vamale, de plată a 

contribuţiilor, comisioanelor şi amenzilor, care sunt venituri la bugetul de stat şi bugetele 
municipalităţilor şi unităţilor regionale de nivel înalt.  
 aplicarea şi exercitarea drepturilor şi respectarea obligaţiilor care decurg din relaţii 

financiare şi economice relaţionate cu managementul fondurilor. În conformitate cu Legea 
privind OSA, fondurile UE şi de alt tip primite pentru finanţarea proiectelor conform 
tratatelor internaţionale sunt considerate fonduri ale bugetului de stat. OSA, în calitate de 
autoritate publică de audit independentă, redactează o opinie cu privire la propunerea de 
buget de stat, care evaluează propunerea de buget pentru administraţia publică şi o opinie cu 
privire la proiectul contului de lichidare al statului. O opinie cu privire la propunerea de 
buget de stat este prezentată de către OSA consiliului naţional. În baza hotărârii consiliului 
naţional, OSA îşi va efectua activităţile de control conform competenţelor sale şi va prezenta 
un raport cu privire la rezultatele activităţilor de control pentru anul calendaristic anterior 
către consiliul naţional până la sfârşitul lunii martie. Raportul referitor la activităţile de 
control poate fi prezentat în orice moment, la cererea consiliului naţional.  

 

3.2.2. Oficiul guvernului (OG) 

 

În baza Legii privind Controlul, OG, în calitate de autoritate centrală a statului, controlează 
sarcinile din cadrul administraţiei de stat şi îndeplinirea acestora. OG controlează 
managementul fondurilor publice şi ia măsuri în baza cererilor, a notificărilor şi declaraţiilor 
primite. OG controlează şi cerinţele profesionale, organizaţionale şi tehnice pentru activităţile 
guvernului şi ale organismelor consultative ale guvernului. 

 

3.2.3. Comitetul de audit  
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MF, în vederea îndeplinirii sarcinilor unităţii centrale de armonizare, coordonează înfiinţarea 
şi activităţile comitetelor de control şi audit (CA). În ceea ce priveşte înfiinţarea CA, MF 
emite şabloanele pentru carta şi procedurile acestora.  

Posibilitatea de a înfiinţa CA este prevăzută de Legea Nr. 165/2008 Coll., care a modificat 
Legea privind Controlul Financiar. CA este înfiinţat în baza Secţiunii 3 din Legea privind 
Controlul Financiar.  

În momentul de faţă există un singur CA organizat ca organism consultativ expert 
independent al MF. Alte ministere iau în calcul înfiinţarea de CA-uri. 

Carta CA defineşte sarcinile, competenţele, structura membrilor şi regulile procedurale ale 
acestuia. Principalele sarcini ale comitetului sunt: 

 
 evaluarea standardului de performanţă privind controlul financiar, auditul intern şi 

auditul guvernamental şi managementul riscului, în vederea dezvoltării acestora, într-o 
manieră independentă; 
 monitorizarea eficienţei şi eficacităţii controlului financiar, auditului intern şi auditului 

guvernamental, în vederea sporirii calităţii performanţei acestora; 
 oferirea de sfaturi şi consiliere şefilor autorităţilor centrale şi managerilor.  

 

3.3. Coordonarea controlului public intern  

 

MF coordonează planificarea controlului financiar, a auditului intern şi auditului 
guvernamental şi a altor autorităţi de control ale OSA şi OG pentru a evita duplicarea 
controalelor cât mai mult posibil şi a impune cât mai puţin control şi pune cât mai puţină 
presiune asupra organismelor controlate/supuse auditului. Scopul coordonării este de a stabili 
fundamentul îndeplinirii eficiente a controalelor interne, asigurând armonizarea planurilor de 
audit intern între supraveghetor şi participanţii la coordonare şi a asigura îndeplinirea 
corespunzătoare a controalelor. Obiectivul coordonării este evitarea duplicării sau 
suprapunerii controalelor în cadrul aceleiaşi entităţi controlate şi optimizarea utilizării 
resurselor umane ale supraveghetorului de coordonare şi a participanţilor cu privire la poziţia 
ministerelor şi a altor autorităţi publice centrale.  

Coordonarea este efectuată prin: 
 şedinţe de coordonare convocate de supraveghetorul coordonării; 
 şedinţe de lucru organizate în mod periodic, la cererea supraveghetorului coordonării; 
 participanţi; şi 
 controale comune stabilite de comun acord.  

MF publică şi linii directoare metodologice. În domeniul activităţilor de control, MF a 
înfiinţat Grupul de Lucru pentru Cooperare în Coordonarea Activităţilor de Control (GL). GL 
a fost înfiinţat la data de 8 noiembrie 2007 în cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare 
pentru Protecţia Intereselor Financiare ale UE. GL este un organism cu ini�iativă, executiv 
�i consultativ/care oferă recomandări al Comitetului de Management înfiin�at pentru 
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coordonarea controlului �i auditurilor tuturor partenerilor de re�ea (1). Coordonarea 
activită�ilor de control ale partenerilor de re�ea are legătură cu pregătirea planurilor de 
control �i audit ale partenerilor de re�ea care acoperă fonduri financiare interna�ionale, în 
baza documentului „Principii de Coordonare a Controalelor �i Auditurilor Partenerilor de 
Re�ea, versiunea 2.0”. �eful GL este o Divizie de Audit �i Control din MF. 

 

4. Inspec�ia financiară 

În afara controlului financiar, auditului intern �i auditului guvernamental, nu mai există alte 
servicii de inspec�ie guvernamentală sau financiară în Slovacia. Acest capitol include �i un 
tip specific de inspec�ie de tip „audit intern” introdus de Modificarea Legii privind Controlul 
Financiar în anul 2008. 

Controlul financiar asigură economia, eficien�a �i eficacitatea în utilizarea fondurilor de stat, 
conformitatea cu legisla�ia relevantă în managementul fondurilor publice �i informa�ii 
oferite la timp �i fiabile pentru �eful autorită�ii publice cu privire la managementul 
fondurilor publice. Controlul financiar va fi efectuat ca un control financiar ex ante, control 
financiar intermediar �i control financiar ex post.  

Controlul financiar ex ante acoperă opera�iunile financiare în planificare, bugetare, achizi�ii 
publice, încheierea de contracte sau alte acte de proprietate. Verifică cheltuielile proiectate sau 
planificate în două etape. Prima etapă se concentrează pe verificarea proiectului de decizie 
financiară înainte ca această să devină finală. Cea de-a doua etapă se concentrează pe 
îndeplinirea condi�iilor privind cheltuielile.  

Controlul financiar intermediar este efectuat în etapa de pregătire �i efectuare a 
opera�iunilor financiare selectate. Acest control verifică dacă documentele justificative sunt 
complete �i conclusive cu privire la tranzac�iile financiare controlate. �eful unită�ii 
organiza�ionale a cărei activitate este rela�ionată cu tranzac�ia financiară �i care este 
independentă din perspectivă func�ională �i organiza�ională de unitatea organiza�ională 
responsabilă pentru pregătirea �i îndeplinirea tranzac�iei �i pentru efectuarea controlului 
financiar ex ante va selecta tranzac�ia financiară în baza unei instruc�iuni scrise din partea 
�efului autorită�ii publice. Controlul financiar intermediar va fi efectuat de un angajat al 
unită�ii organiza�ionale, care este desemnat de managerul acestei unită�i. Unitatea 
organiza�ională responsabilă pentru pregătirea �i îndeplinirea tranzac�iei financiare 
planificate selectate �i pentru efectuarea controlului ex ante va asigura cooperarea necesară în 
efectuarea controlului financiar intermediar.  

Controlul financiar ex post este efectuat de autoritatea publică în aria sa de acoperire ca 
furnizor de fonduri UE. Organele de control �i entită�ile controlate vor respecta regulile de 
bază privind controlul financiar ex post definite de Sec�iunile de la 13 la 25 din Legea 
privind Controlul Financiar, dacă nu se prevede altfel. Prevederea de bază este aceea�i 
precum în cazul controlului financiar intermediar – va fi efectuat de către o unitate 

                                                            
1 „Partenerii de rețea” înseamnă structura organelor de cooperare al căror scop principal este 
cooperarea în îndeplinirea sarcinilor de protejare a intereselor financiare ale UE. 
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independentă din punct de vedere func�ional �i organiza�ional de unitatea organiza�ională 
responsabilă pentru pregătirea �i efectuarea tranzac�iei care urmează să fie controlată.  

Auditurile guvernamentale efectuate în baza acestei legi conform legisla�iei specifice vor 
face următoarele lucruri. 

 

 Vor verifica �i evalua: 

• conformitatea cu legisla�ia specifică, contractele încheiate, tratatele 
interna�ionale obligatorii pentru Slovacia, în baza cărora Slovacia prime�te 
fonduri din străinătate, decizii emise în baza legisla�iei specifice �i a legilor 
de reglementare internă pentru managementul financiar �i alte activită�i ale 
persoanelor supuse auditului; 

• rentabilitatea, eficien�a �i celeritatea în managementul fondurilor publice �i 
utilizarea resurselor umane cu scopul de a îndeplini sarcinile ale persoanei 
supuse auditului; 

• conformitatea cu cerin�ele privind furnizarea de fonduri publice �i cerin�ele 
privind utilizarea acestora; 

• eficacitatea �i eficien�a managementului financiar al persoanei supuse 
auditului; 

• securitatea �i func�ionalitatea sistemelor informa�ionale ale persoanei 
supuse auditului �i adecvarea �i caracterul complet al sistemelor 
informa�ionale ale persoanei supuse auditului �inând cont de natura �i aria 
de acoperire a activită�ilor sale; 

• implementarea de măsuri luate pentru a corecta deficien�ele identificate în 
auditurile guvernamentale �i a elimina cauzele care stau la baza acestora �i 
implementarea recomandărilor din rapoarte par�iale ale auditurilor 
guvernamentale (în continuare „rapoarte par�iale”) �i din rapoarte de audit 
guvernamental; 

• disponibilitatea, acurate�ea �i caracterul complet al informa�iilor privind 
opera�iunile financiare �i managementul financiar al persoanelor supuse 
auditului; 

• alte fapte prevăzute de legisla�ia specifică.  

 Vor identifica �i evalua posibile riscuri rela�ionate cu managementul financiar �i 
alte activită�i ale persoanelor supuse auditului. 

 Vor recomanda îmbunătă�iri în managementul financiar al persoanelor supuse 
auditului �i pentru reducerea riscurilor. 

 Vor îndeplini alte activită�i, conform prevederilor legisla�iei specifice.  

Auditul guvernamental este efectuat de un institut special pentru MF �i organismele cu care 
acesta cooperează pentru efectuarea auditului „extern” al organismelor publice. A fost 
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introdus pentru a acoperi în special toate competen�ele autorită�ii de audit pentru perioada 
de programare 2007-13. 

 

5. Reforme în curs �i/sau viitoare 

MF plănuie�te să dezvolte o nouă versiune a Legii privind Controlul Financiar cu scopul de a 
armoniza întregul set de proceduri pentru îndeplinirea controlului financiar ex post, a auditului 
intern, a auditului guvernamental �i efectuarea controlului în baza Legii privind Controlul 
pentru a simplifica sistemul de control public. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este 
necesar consensul politic. Dacă are succes, va exista o abordare procedurală mai uniformă 
pentru efectuarea oricărui tip de control �i audit.  

 

Ata�ament: Legisla�ia importantă rela�ionată cu CPI 

1. Legisla�ie de bază: 

 Legea Consiliului Na�ional din Slovacia Nr. 502/2001 Coll. privind Controlul 
Financiar �i Auditul Intern �i modificarea altor legi, cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 10/1996 Coll. privind Regulile Bugetare în cadrul Administra�iei Publice 
�i privind modificarea altor legi, cu modificările ulterioare, Legea Nr. 10/1996 Coll. 
privind Controlul în Administra�ia de Stat �i cu privire la modificarea altor legi, cu 
modificările ulterioare, Legea Nr. 440/2000 Coll. privind Administra�iile de Control 
Financiar �i referitoare la modificarea altor legi, cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 575/2001 Coll. privind Organizarea Activită�ilor Guvernului �i ale 
Administra�iei Centrale de Stat �i modificare altor legi, cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 498/2010 privind Bugetul de Stat; 

 Legea Nr. 431/2002 Coll. privind Contabilitatea, cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 291/2002 Coll. privind Trezoreria de Stat �i pentru modificarea altor legi, 
cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 583/2004 Coll. privind Regulile Bugetare în Auto-guvernarea Teritorială �i 
pentru modificarea altor legi, cu modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 39/1993 Coll. privind Oficiul Suprem de Audit din Slovacia, cu modificările 
ulterioare; 

 Decretul Ministerului Finan�elor din Slovacia Nr. 21/2009 Z. z. din 21 ianuarie 2009 
pentru modificarea anumitor prevederi ale Legii Nr. 502/2001 Z. z. privind Controlul 
Financiar �i Auditul Intern �i privind modificarea altor legi, cu modificările 
ulterioare.  

2. Standardele CPI na�ionale: 

 Manualul de Audit Intern; 

 Manualul de Audit de Conformitate; 
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 Manualul de Audit Intern IS; 

 Manualul de Audit al Performan�ei; 

 Manualul de Audit de Sistem; 

 Carta de audit intern; 

 Codul de Etică al Auditorilor Interni; 

 Proceduri de Audit Guvernamental privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune 
�i Fondul European pentru Pescuit pentru perioada de programare 2007-13 aprobate 
prin Hotărârea Guvernului Slovaciei Nr. 511/2008; 

 Orientare metodologică referitoare la Procedurile de Audit Guvernamental privind 
Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune �i Fondul European pentru Pescuit pentru 
perioada de programare 2007-13; 

 Proceduri de Audit Guvernamental privind Fondurile Na�ionale din Slovacia.  
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SLOVENIA 
……………………………………………………………… 
Controlul Public Intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Dezvoltarea sistemului de control intern al finan�elor publice a început în anul 1993, când o 
unitate organiza�ională internă, Inspectoratul pentru Buget, a fost înfiin�ată în cadrul 
Ministerului Finan�elor în baza Legii privind Implementarea Bugetului, pentru a-i permite 
Ministerului Finan�elor să exercite controlul opera�iunilor financiare importante �i al celor 
contabile ale centrelor de cheltuieli. Ministerul informa guvernul cu privire la controalele 
efectuate; guvernul, la rândul său, informa adunarea na�ională. Controalele erau rela�ionate 
exclusiv cu resursele bugetului de stat.  
 
Prima lege sistemică privind Finan�ele Publice a fost adoptată în anul 1999. Această lege a 
reprezentat începutul introducerii auditului intern în centrele de cheltuieli, inclusiv prevederi 
rela�ionate cu controalele financiare sub forma unui sistem de controale �i audituri interne, 
auditul intern fiind prezentat drept „un audit contabil �i financiar ex post privind eficien�a, 
rentabilitatea �i performan�a”. Centrele de cheltuieli care foloseau resurse ale bugetului de 
stat erau obligate să instituie servicii financiare însărcinate cu pregătirea �i implementarea 
bugetului �i cu îndeplinirea altor sarcini rela�ionate cu gestionarea acestor active ale statului 
pentru care erau responsabile centrele de cheltuieli �i serviciile de audit intern în baza 
instruc�iunilor Ministrului Finan�elor pe bazele comune pentru procedurile de lucru ale 
serviciilor financiare �i serviciilor de audit intern pentru implementarea auditurilor contabile 
�i financiare ex post �i a auditurilor privind eficien�a, rentabilitatea �i performan�a.  
 
Acest cadru legal a eviden�iat responsabilitatea �efului unui centru de cheltuieli pentru 
legitimitatea, scopul, eficien�a �i utilizarea economică a resurselor bugetare. A determinat 
�i distribuirea competen�elor între ordonatorii de credite �i func�ionarii contabili, a 
introdus un sistem de control intern, a stabilit responsabilitatea unui func�ionar contabil de a 
re�ine plata dacă acest lucru ar contraveni legii �i a prevăzut rolul auditului intern �i 
raportării cu privire la măsurile de îmbunătă�ire către Oficiul de Supraveghere a Bugetului 
(OSB) nou înfiin�at. Acest oficiu a urmat Inspectoratului pentru Buget �i s-a ocupat de 
verificarea utilizării resurselor bugetare, implementarea auditurilor ex post contabile �i 
financiare �i a auditurilor privind eficien�a, rentabilitatea �i performan�a proiectelor 
întreprinse în comun de diverse centre de cheltuieli �i elaborarea de linii directoare pentru 
implementarea auditurilor interne în cadrul centrelor de cheltuieli.  
 
În anul 2002, pentru a aduce defini�iile func�iei de audit intern �i controale interne în linie 
cu dezvoltarea standardelor �i bunelor practici recunoscute la nivel interna�ional, guvernul a 
adoptat un document intitulat „Politică pentru Înfiin�area �i Dezvoltarea Sistemului de 
Control Intern al Finan�elor Publice în Republica Slovenia”. În conformitate cu „planul de 
ac�iune” al politicii, guvernul a instituit un cadru legal cuprinzător pentru un sistem modern 
de control intern al finan�elor publice care este încă în vigoare, fără a fi necesare adăugiri 
majore, �i constă din Legea privind Finan�ele Publice (2002), Regulile care prevăd Politicile 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din 4 aprilie 2011. 
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pentru Func�ia Coordonată a Sistemului de Control Intern al Finan�elor Publice (2002), 
Regulile privind Emiterea Certificatelor pentru Titlul de Auditor Intern de Stat �i Auditor 
Intern de Stat Autorizat (2002), Liniile directoare pentru Auditul Intern de Stat (2003) �i 
Liniile directoare pentru Controalele Interne (2004).  
 
Cadrul legal prevede că �eful unui centru de cheltuieli va institui control intern adecvat �i 
eficient care trebuie să includă auditul intern. OSB este entitatea responsabilă pentru 
coordonarea �i dezvoltarea sistemului de control intern al finan�elor publice.  
 
A fost introdusă o certificare profesională obligatorie pentru cei care efectuează audit intern: 
auditor intern de stat sau auditor intern de stat autorizat. Programul de instruire, 
implementarea acestuia �i emiterea certificatelor de autorizare sunt responsabilitatea 
Ministerului Finan�elor. Pozi�ia specială de auditor intern de stat este prevăzute de lege, 
ceea ce garantează independen�a func�ională. Organizarea �i operarea auditului intern al 
centrelor de cheltuieli sunt definite precis în Liniile Directoare pentru Auditul Intern de Stat, 
care includ un cod de etică profesională, standarde de audit intern �i practică recomandată, 
adaptate la mediile corespunzătoare centrelor de cheltuieli.  
 
Pentru a accelera introducerea controlului intern al finan�elor publice, cu accentul pe „bugete 
orientate spre obiective”, managementul riscului �i consolidarea auditului intern, guvernul a 
adoptat Strategia pentru Dezvoltarea Controlului Intern al Finan�elor Publice 2005-08. Cel 
mai important rezultat al strategiei a fost introducerea unui registru de risc ca formă de 
management sistematic al riscului �i a unei declara�ii anuale din partea �efului unui centru 
de cheltuieli privind evaluarea controlului intern al finan�elor publice, scopul principal fiind 
ca �efii centrelor de cheltuieli să fie con�tien�i întotdeauna de importan�a managementului 
riscului. 
 
Toate centrele de cheltuieli au registre de risc implementate: totu�i, acestea nu sunt 
întotdeauna actualizate.  
 

 Toate centrele de cheltuieli au asigurat faptul că auditul intern este efectuat în 
conformitate cu standardele; totu�i, serviciile de audit intern sunt relativ slabe în ceea 
ce prive�te numărul personalului.  

 To�i auditorii interni au ob�inut certificarea de auditor intern de stat �i programul de 
instruire pentru ob�inerea certificării a fost creat.  

 OSB compilează un raport anual privind starea controlului intern în cadrul finan�elor 
publice pentru guvern �i Curtea de Audit.  

 OBS organizează �edin�e �i ateliere de lucru pentru auditorii interni �i oferă suport 
prompt �i continuu în domeniul controlului intern. 

 
Dezvoltarea �i implementarea CFPI este legată de introducerea �i dezvoltarea „bugetului 
orientat spre obiective”.  
 
OBS este �i entitatea responsabilă pentru dezvoltarea controlului intern al finan�elor 
publice. Acesta raportează anual guvernului �i Cur�ii de Conturi cu privire la starea 
controlului intern, eviden�iază slăbiciunile �i recomandă îmbunătă�iri. OBS lucrează în 
strânsă legătură cu Curtea de Audit, respectându-se independen�a ambelor institu�ii; 
lucrează, de asemenea, cu alte institu�ii care au un anumit impact asupra mediului de control, 
precum Comisia pentru Prevenirea Corup�iei.  
 



288 
 

 

La propunerea Ministrului Finan�elor, guvernul a adoptat recent o nouă strategie pentru 
dezvoltarea controlului intern al finan�elor publice, care a fost elaborată de către OBS pentru 
a acoperi perioada 2011-15. Cele mai importante obiective sunt garantarea calită�ii auditului 
intern, introducerea serviciilor comune de audit intern acolo unde acest lucru este fezabil �i 
economic, dezvoltarea suportului IT unificat privind cerin�ele serviciilor de audit intern, 
îmbunătă�irea pozi�iei auditorilor interni în cadrul sistemului de salarizare, instruirea 
�efilor �i tuturor nivelurilor de management în domeniul controlului intern al finan�elor 
publice �i înlocuirea unei declara�ii de evaluare a controlului intern al finan�elor publice cu 
o „declara�ie de asigurare”.  
 

2. Mediul controlului public intern 
 
În 2009, guvernul sloven �i-a făcut public obiectivul de a schimba modul de elaborare a 
bugetului. În anii următori, inten�ionează să introducă treptat elaborarea bugetului în 
conformitate cu principiul „bugetului orientat spre obiective”. Bugetul pentru anul 2011 a fost 
elaborat ca un buget orientat spre dezvoltare al cărui con�inut are legătură în mod specific cu 
politici �i cu programe �i sub-programe de dezvoltare. Bugetul de programe constă dintr-un 
plan pe termen mediu �i un buget pe doi ani. Bugetul pe doi ani cuprinde un „co�” în care au 
fost planificate toate cheltuielile în conformitate cu priorită�ile stabilite, au fost puse în 
operare în subprograme �i alocate programelor �i indicatorilor. Cheltuielile au fost 
planificate �i în conformitate cu regula fiscală a „scenariului pe termen mediu”. Politicile 
care sunt „în afara co�ului” au �i ele o anumită valoare nominală în baza regulii fiscale. În 
baza scenariului pe termen mediu �i a e�alonării fundamentale a resurselor pe politici, acele 
entită�i responsabile pentru anumite politici au, în cooperare cu alte autorită�i participante, 
au definit principalele sub-programe în baza programelor propuse �i e�alonarea pe politici. 
Entitatea responsabilă pentru o politică este responsabilă pentru coordonarea, raportarea 
anuală, evaluarea �i elaborarea unor propuneri modificate. Această orientare spre obiective 
�i evaluarea atingerii obiectivelor stabilite este legată de introducerea principiului managerial 
al managementului în cadrul administra�iei de stat (reforma sectorului public), care va avea 
un impact pozitiv asupra introducerii managementului riscului.  
 
Func�ia contabilă pentru toate centrele de cheltuieli ale bugetului na�ional este centralizată 
la Ministerul Finan�elor. Contabilitatea încă se mai bazează în prezent cu precădere pe 
principiul fluxului de numerar.  
 
Controlul extern este asigurat de Curtea de Audit �i de Comitetul de Control al Finan�elor 
Publice al adunării na�ionale. Orice opinie cu privire la opera�iuni prezentată de Curtea de 
Audit trebuie aprobată de fiecare organism de stat, organism al comunită�ii locale sau centrul 
public de cheltuieli la ale cărei opera�iuni se referă.  
 
Comisia pentru Prevenirea Corup�iei este un organism de stat independent înfiin�at prin 
lege în anul 2003. Acesta ia decizii în cadrul unor �edin�e, prin adoptarea de opinii în 
principiu, pozi�ii �i alte tipuri de decizii. Centrele de cheltuieli sunt obligate să numească 
persoane responsabile pentru elaborarea de planuri de integritate �i raportare în mod anual 
spre a le prezenta comisiei. Func�ionarii, oficialii (directorii generali, secretarii generali ai 
ministerelor, �efii organismelor afiliate ministerelor, �efii serviciilor guvernamentale, 
directorii unită�ilor administrative, directorii sau secretarii municipali, directorii �i 
organismele de conducere ale autorită�ilor din sectorul public) �i persoanele responsabile 
pentru achizi�ii publice oferă comisiei informa�ii cu privire la averile lor.  
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3. Conceptul de control public intern 
 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială  

 
�eful unui centru de cheltuieli este responsabil pentru asigurarea faptului că sistemul de 
management financiar, control intern �i audit intern lucrează în mod adecvat �i eficient, 
managementul financiar cuprinzând înfiin�area �i implementarea planificării bugetare �i 
implementarea planurilor financiare, a contabilită�ii �i raportării pentru a garanta utilizarea 
legitimă, rentabilă �i eficientă a resurselor publice �i a atinge obiectivele care au fost 
stabilite. Controalele interne constau dintr-un sistem de proceduri �i metode pentru controlul 
acelor riscuri care ar putea afecta legitimitatea, rentabilitatea �i eficien�a în utilizarea 
resurselor publice �i atingerea obiectivelor stabilite.  
 
�eful responsabil pentru opera�iunile unui centru de cheltuieli condusă de un ministru este 
ministrul însu�i; �efii altor unită�i sunt directori, adică ace�tia nu sunt numi�i pe criterii 
politice. Sarcinile �i responsabilită�ile persoanelor, fluxul de informa�ii �i operarea 
coordonată sunt definite de o lege privind organizarea �i organigrama unui centru de 
cheltuieli, adoptată de guvern �i de regulile interne de procedură ale centrului de cheltuieli. 
Managementul unită�ilor sau func�iilor organiza�ionale interne este implicat în pregătirea 
�i raportarea cu privire la implementarea bugetului în colaborare cu serviciul financiar, care 
are sarcina de a coordona pregătirea �i raportarea cu privire la implementarea bugetului �i 
alte sarcini rela�ionate cu managementul activelor statului.  
 
În ciuda delegării responsabilită�ilor sale, responsabilitatea finală pentru opera�iunile 
centrului de cheltuieli, atingerea obiectivelor sale �i men�inerea unui sistem de control 
intern care să func�ioneze în mod adecvat apar�ine întotdeauna �efului centrului respectiv. 
�eful semnează �i declara�ia anuală cu privire la evaluarea sistemului de control financiar 
public intern redactată în conformitate cu metodologia stabilită. În această declara�ie, centrul 
de cheltuieli evaluează gradul de adecvare al sistemului de control intern existent, ceea ce 
include mediul de control, o evaluare a riscului, controalele interne, fluxul de informa�ii �i 
auditul intern �i men�ionează cele mai importante măsuri pentru îmbunătă�irea sistemului 
care au fost luate în ultimul an �i măsurile pe care centrul inten�ionează să le implementeze 
în anul următor.  
 
Centrele de cheltuieli raportează Ministerului Finan�elor; acesta, la rândul său, raportează 
guvernului �i adunării na�ionale. Raportul de implementare a bugetului anual este auditat de 
Curtea de Audit.  
 

3.2. Auditul Intern  
 
Un audit intern este, conform cadrului legal de control financiar public, o parte constitutivă a 
controlului intern al unui centru de cheltuieli. Organizarea �i opera�iunile sale sunt 
prevăzute de Legea privind Finan�ele Publice, legisla�ie secundară �i Liniile Directoare 
pentru Auditul Intern de Stat, care se bazează pe standarde de audit intern recunoscute la nivel 
interna�ional. Pe func�ia de audit intern a unui centru de cheltuieli poate fi angajată o 
persoană care a ob�inut certificatul de auditor intern de stat. OBS asigură implementarea 
programului de instruire pentru auditorii interni de stat, care este adoptat de Ministrul 
Finan�elor.  
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Legea privind Finan�ele Publice prevede cerin�a de a asigura independen�a func�ională �i 
impar�ialitatea auditorilor interni.  
 
Baza pentru organizarea �i operarea unui audit intern în cadrul unui centru de cheltuieli este 
asigurată de Legea privind Organizarea Internă �i Clasificarea Posturilor, care plasează 
auditul intern din punct de vedere organiza�ional în responsabilitatea �efului centrului de 
cheltuieli �i Legea internă privind Organizarea �i Opera�iunile Auditului Intern, care 
include competen�ele �i responsabilită�ile auditului intern, în conformitate cu Liniile 
Directoare pentru Auditul Intern de Stat bazate pe IPPF.  
 
Printre altele, legea internă prevede raportarea directă către �eful centrului de cheltuieli, 
independen�a în planificare �i implementare (acordând aten�ia cuvenită propunerilor 
lansate de �eful unită�ii de cheltuieli), dreptul la acces neîngrădit în loca�ia, la persoanele 
�i documenta�ia rela�ionate cu implementarea auditului, monitorizarea implementării 
recomandărilor �i raportarea către OBS în cazul în care acestea nu au fost respectate în mod 
corespunzător, posibilitatea de a angaja un auditor extern dacă este necesar pentru a oferi 
cuno�tin�e speciale sau capacitate suplimentară, restric�ii care se aplică alocării func�iilor 
executive în afara domeniului auditului intern, obliga�iile ata�ate certificării profesionale de 
auditor intern de stat �i instruire suplimentară continuă. OBS efectuează audituri de 
conformitate a auditului intern din centrele de cheltuieli cu Liniile Directoare privind Auditul 
Intern de Stat �i oferă recomandări pentru îmbunătă�iri în rapoartele prezentate �efului 
centrului de cheltuieli.  
 
În baza Liniilor Directoare privind Auditul Intern de Stat, echipa de audit intern raportează 
direct �efului centrului de cheltuieli. Conform cadrului legal de control intern al finan�elor 
publice, �eful unui centru de cheltuieli este responsabil pentru asigurarea faptului că sistemul 
de control intern func�ionează în mod adecvat �i eficient.  
 
Un audit intern cuprinde toate tipurile de audit, în special pe cele de conformitate �i 
eficien�ă, precum �i func�ii consultative.  
 
În baza reglementărilor �i a Liniilor Directoare privind Auditul Intern de Stat, un auditor 
intern trebuie să raporteze fără întârziere �efului centrului de cheltuieli �i OBS în momentul 
în care are vreo suspiciune de fraudă sau altă infrac�iune.  
 
Auditul intern nu are legătură cu sectorul inspec�iei bugetare. Auditul intern este o 
componentă a sistemului de control intern al fiecărui centru de cheltuieli, în timp ce sectorul 
inspec�iei bugetare este o formă de control intern exercitată de Ministerul Finan�elor privind 
legitimitatea �i scopul utilizării resurselor bugetare de către centrele de cheltuieli. Auditorii 
interni pot �ine cont de informa�iile furnizate de sectorul de inspec�ie bugetară cu privire la 
neregulile descoperite în planificarea activită�ilor �i auditurilor sale.  
 

3.2.1. Cooperarea dintre auditul extern �i auditul intern  
 
S-a stabilit o cooperare adecvată (de�i la nivel informal) între Curtea de Audit, auditorii 
interni ai centrelor de cheltuieli �i OBS. Această cooperare are mai multe forme �i efecte: 
 

 activitatea auditorilor externi este importantă pentru crearea unui mediu de audit 
pozitiv; 
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 un auditor intern este primul punct de contract profesional pentru auditorii externi �i 
un punct de contact dintre ace�tia �i centrul de cheltuieli; 

 când analizează riscul, auditorii interni �in cont de rapoartele furnizate de auditorii 
externi, ceea ce le permite să se concentreze pe riscurile importante �i să-�i 
folosească propriile capacită�i într-un mod mai ra�ional; 

 auditorii externi �i interni fac schimb de cuno�tin�e din domeniile lor de expertiză 
în cadrul conferin�elor �i atelierelor de lucru; 

 cooperarea dintre un auditor intern �i unul extern ajută la reducerea volumului de 
muncă al centrului de cheltuieli.  

 
OBS �i Curtea de Audit fac schimb de informa�ii �i opinii în mod regulat (�i ori de câte ori 
este necesar) cu privire la chestiuni rela�ionate cu dezvoltarea sistemului de control intern al 
finan�elor publice.  
 

3.2.2. Comitete de audit  
 
Cadrul legal de control intern al finan�elor publice nu face nicio men�iune cu privire la 
comitete de audit. În mediul specific al centrelor de cheltuieli, rolul comitetelor de audit, în 
special cu privire la asigurarea independen�ei func�ionale, este jucat de către OBS. Dacă 
regulamentele de audit intern au fost încălcate, un auditor intern se poate consulta cu OBS, 
care are dreptul de a lua măsuri acolo unde este necesar.  
 

3.3. Coordonarea controlului public intern  
 
OBS este responsabil �i competent cu privire la armonizarea �i coordonarea 
managementului financiar, a controalelor interne �i auditului intern. A�adar, OBS: 
 

 Elaborează: 
 

• propuneri de modificări ale reglementărilor privind controlul intern al finan�elor 
publice; 

• propuneri de linii directoare pentru crearea �i dezvoltarea de controale interne �i 
audituri interne; 

• propuneri referitoare la cerin�ele �i regulile care se aplică achizi�iei de certificări 
profesionale de auditor intern de stat �i auditori intern autorizat �i organizează 
instruiri �i procesează cererile pentru certificările profesionale.  

 
 Monitorizează implementarea reglementărilor �i liniilor directoare la care se face 

referire mai sus prin: 
 

• verificarea conformită�ii organiza�iei �i opera�iunilor serviciilor de audit intern 
cu Liniile Directoare pentru Auditul Intern de Stat; 

• analiza declara�iilor acordate de �efii unită�ilor de cheltuieli cu privire la 
evaluarea controlului financiar public intern �i a rapoartelor anuale ale serviciilor 
de audit intern; 

• oferirea de sfaturi cu privire la managementul riscului �i auditul intern.  
 

 elaborează un raport anual privind controlul intern al finan�elor publice pentru 
Ministrul Finan�elor, guvern �i Curtea de Audit.  
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4. Inspec�ia bugetară 
 
Autoritatea competentă pentru inspec�ie �i supraveghere este prevăzută de Legea privind 
Finan�ele Publice. În baza legii aflate în vigoare, autoritatea responsabilă pentru inspec�ie 
inspectează �i verifică implementarea Legii privind Finan�ele Publice �i a reglementărilor 
care guvernează tranzac�iile ce implică resurse ale bugetului na�ional. O parte la procedurile 
de inspec�ie este un utilizator direct sau indirect al resurselor bugetare de stat sau a resurselor 
bugetare de stat folosite de municipalită�i. Orice alt destinatar al resurselor poate fi inspectat; 
la fel ca acele centre de cheltuieli men�ionate mai sus, ace�tia sunt obliga�i să permită 
inspectorilor bugetari să efectueze inspec�ia �i verificarea, trebuie să prezinte toate 
informa�iile, documentele �i rapoartele necesare referitoare la inspec�ie �i să permită 
procesarea informa�iilor pe calculator.  
 
În chestiuni care cad în competen�a Sectorului de Inspec�ie Bugetară, inspectorii bugetari 
gestionează �i rapoarte, apeluri, comunicări �i alte notificări alocate acestora pentru a fi 
solu�ionate �i îi informează pe cei care prezintă aceste documente cu privire la măsurile pe 
care le-au luat.   
 
În urma inspec�iilor efectuate �i în baza constatărilor �i deciziilor Sectorului de Inspec�ie 
Bugetară sunt elaborate două rapoarte pe jumătate de an (în baza Articolului 106 din Legea 
privind Finan�ele Publice). Aceste rapoarte sunt trimise Ministrului Finan�elor. Ministrul 
Finan�elor prezintă rapoartele guvernului �i Cur�ii de Audit: guvernul le trimite apoi 
adunării na�ionale. 
 

5. Reforme în curs �i viitoare 
 
În domeniul controlului intern al finan�elor publice, strategia elaborată de OBS �i adoptată 
de guvern prevede obiective �i activită�i, care includ următoarele: 
 
Introducerea unei licen�e pentru auditul intern al centrelor de cheltuieli – în lumina faptului 
că titularii certificării profesionale de audit intern de stat, care este una dintre condi�iile 
pentru angajarea ca auditor intern al unui centru de cheltuieli, sunt persoane care, după 
ob�inerea certificării, nu au efectuat audit intern, OBS inten�ionează, prin introducerea unei 
licen�e pe o perioadă determinată pentru efectuarea auditului intern, prelungirea acestei 
licen�e fiind condi�ionată de formare suplimentară continuă, conform standardelor de audit 
intern, �i de îndeplinirea sarcinilor de audit într-o anumită perioadă de timp, să asigure faptul 
că persoanele angajate pe func�ii de auditor intern au experien�a �i cuno�tin�ele necesare 
�i urmează cursuri de formare continuă.     
 
Serviciile comune de audit intern – Înfiin�area serviciilor comune de audit intern organizate 
la nivel de minister care vor îndeplini func�ia de audit intern pentru ministere, precum �i 
pentru centrele de cheltuieli indirecte interesate din domeniul de activitate al unui anumit 
minister vor reprezenta o evolu�ie �i o îmbunătă�ire semnificativă a situa�iei curente în 
domeniul controlului intern al finan�elor publice. Înfiin�area serviciilor comune de audit 
intern reprezintă o solu�ie organiza�ională pentru problema asigurării auditului intern pentru 
un număr mai mare de centre de cheltuieli �i este, din punct de vedere al utilizării eficiente a 
resurselor bugetare �i al numărului limitat de auditori interni disponibili, mai adecvată decât 
furnizarea independentă de audit intern de către fiecare centru de cost separat.  
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Suportul IT unificat – Serviciile de audit intern ale centrelor de cheltuieli au dreptul să se 
a�tepte la suport IT adecvat din partea OBS ac�ionând ca autoritate centrală responsabilă 
pentru armonizarea �i coordonarea controlului financiar public intern; OBS însu�i cere acest 
lucru pentru a asigura, în cadrul sistemelor descentralizate de control �i audit intern, o 
modalitate de operare unificată.  
 
Educarea �efilor centrelor de cheltuieli cu privire la importan�a managementului riscului – 
�inând cont de noile recrutări, de reu�itele ob�inute în domeniul bunelor practici �i de 
modificările planificate ale reglementărilor, instruirea �i formarea trebuie să fie impulsionate 
�i să permită tuturor �efilor centrelor de cheltuieli �i altor func�ionari publici implica�i 
mai puternic în controlul intern al finan�elor publice, să-�i reîmprospăteze cuno�tin�ele 
teoretice de bază �i să prezinte cele mai bune practici dintr-o singură sursă, adică autoritatea 
responsabilă pentru armonizarea �i coordonarea controlului intern al finan�elor publice – 
OBS. 
 
Introducerea responsabilită�ii manageriale – În conformitate cu cele mai bune practici �i cu 
introducerea responsabilită�ii �efilor pentru adecvarea �i eficien�a sistemului de control 
intern �i adaptarea sa promptă �i continuă la obiectivele �i mediul de operare în schimbare, 
are sens înlocuirea declara�iei cu privire la evaluarea controlului intern al finan�elor publice, 
al cărui scop a fost în special unul educa�ional, cu „declara�ia de asigurare” recunoscută la 
nivel global.  
 
Declara�ia de asigurare presupune că �eful sau organismul de management al unui centru de 
cheltuieli verifică cel pu�in o dată pe an adecvarea controlului intern asupra tuturor 
opera�iunilor, inclusiv mediul de control, managementul riscului, controlul riscului �i fluxul 
de informa�ii. Declara�ia de asigurare pune accentul pe responsabilitatea �efului sau 
organismului de management de a institui toate măsurile adecvate pentru a asigura faptul că 
obiectivele sunt atinse, opera�iunile sunt eficiente �i legitime, frauda �i corup�ia sunt 
prevenite �i rapoartele sunt redactate la timp �i prezintă încredere.  
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SPANIA 
………………………………………………………………………………………… 
 
Controlul Public Intern (1)  
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
Sistemul de controale din Spania porne�te de la o serie de principii constitu�ionale, care 
includ următoarele: 
 

 principiile privind legalitatea �i specifica�ia bugetară (într-un sens triplu: calitativ, 
cantitativ �i temporal) �i principiile unită�ii �i universalită�ii bugetare; 

 principiile orientative care guvernează atât aspecte privind cheltuielile publice – o 
alocare echitabilă a resurselor publice �i planificarea �i implementarea cheltuielilor 
publice în conformitate cu criteriile privind eficien�a �i economia; 

 principiul eficacită�ii administra�iei publice.  
 
Dezvoltarea legisla�iei privind controalele interne a fost influen�ată de obiectivul de a face 
controalele de legalitate compatibile cu serviciile de management �i cheltuielile publice într-o 
manieră care să respecte criteriile privind eficien�a �i economia men�ionate mai sus.  
 
Legea Nr. 47/2003 din 26 noiembrie 2003 privind Bugetul General (LGP) a reprezentat 
legisla�ia de bază privind controalele interne pentru sectorul public din ianuarie 2005, 
abrogând Decretul Legislativ Regal Nr. 1091/1988 din 23 septembrie 1988, care a aprobat 
Legea Consolidată privind Bugetul General (TRLGP). Regulile cuprinse în LGP nu con�in 
modificări substan�iale ale regulilor cuprinse în TRLGP, întrucât modificările se 
concentrează pe armonizarea controalelor efectuate în entită�ile din sistemul de asigurări 
sociale cu cele alocate restului sectorului public.  
 
Pe de altă parte, guvernează în detaliu controalele ulterioare, altele decât controlul preliminar 
de legalitate, care sunt grupate în două forme independente: controlul financiar permanent �i 
auditul public. Aceste controale interne, în ambele forme, sunt atribuite în conformitate cu 
LGP Oficiului pentru Control �i Audit General – IGAE (Intervención General de la 
Administración de Estado), care are responsabilitatea pentru exercitarea unor func�ii �i 
puteri, unele dintre ele în acest domeniu.    
 
Ar trebui re�inut �i faptul că LGP pune accentul pe principiul că organismele responsabile 
pentru controalele interne ar trebui să fie independente de autorită�ile �i entită�ile al căror 
management economic �i financiar îl controlează, drept urmare a naturii inerente a 
controalelor efectuate de un organism în cadrul sectorului public, căruia organismul însu�i 
supus controalelor apar�ine, cu rezultatul că trebuie să se arate că legea sus�ine acea 
independen�ă, care este esen�ială pentru obiectivitatea �i eficacitatea controalelor efective.  
 
Noua LPG stipulează regulile cu privire la anumite aspecte generale ale controalelor interne: 
obiectivele controalelor, aria de acoperire a exercitării controalelor, principiile de conduită �i 

                                                            
1 Contribuția Oficiului General pentru Control și Audit (Ministerul Economiei și Finanțelor) din 22 
martie 2011. 
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prerogativele, sarcinile �i puterile personalului care efectuează controalele, datoria de 
cooperare �i asisten�ă juridică �i rapoartele generale privind controlul financiar permanent 
�i auditul public.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
Cadrul opera�ionale pentru controalele interne este stabilit de principalele reglementări care 
guvernează activită�ile economice �i financiare ale sectorului public. Următoarele 
reglementări trebuie men�ionate în mod special: 
 

 Decretul Legislativ Regal Nr. 2/2007 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea textului 
consolidat al Legii Generale privind Stabilitatea Bugetară stabile�te patru principii 
orientative pe care trebuie să le respecte politica din sectorul bugetar pentru a ajunge la 
stabilitate �i cre�tere economică în cadrul Uniunii Economice �i Monetare. Aceste 
principii sunt principiul stabilită�ii bugetare, principiul multianual, principiul 
transparen�ei �i principiul alocării �i utilizării eficiente a resurselor publice.  

 Legea Organică Nr. 2/1982 din 12 mai 1982 privind Curtea de Conturi (Tribunal de 
Cuentas) �i Legea Nr. 7/1988 din 5 aprilie 1988 privind Func�ionarea Cur�ii de 
Conturi, care implementează prevederile constitu�iei, prevede că această Curte de 
Conturi este organismul suprem responsabil pentru auditarea conturilor �i 
managementului financiar ale statului �i pe acelea ale sectorului public �i o face 
direct răspunzătoare în fa�a parlamentului (Cortes Generales). Curtea de Conturi î�i 
exercită func�iile prin examinarea �i verificarea conturilor generale ale statului. 
Conturile sectorului public se depun la Curtea de Conturi �i urmează să fie auditate de 
către aceasta.  

 Reglementările care guvernează rela�iile financiare dintre sectorul public �i 
comunită�ile autonome �i autorită�ile locale, adică Legea Organică Nr. 8/1980 din 
22 septembrie 1980 privind Finan�area Comunită�ilor Autonome (LOFCA), 
modificată recent prin Legea Organică Nr. 3/2009 din 18 decembrie 2009 �i Decretul 
Legislativ Regal Nr. 2/2004 din 5 martie 2004 pentru aprobarea textului consolidat al 
Legii privind Guvernarea Finan�elor Autorită�ilor Locale.  

 Legea Nr. 47/2003 din 26 noiembrie 2003, LGP, care are scopul de a guverna sistemul 
bugetar, economic, financiar, contabil, de audit �i de control financiar al sectorului 
public. În consecin�ă, identifică organismele care efectuează controalele privind 
managementul financiar �i economic al sectorului public prin stabilirea unei 
distinc�ii între două tipuri de controale – un control extern, efectuat de Curtea de 
Conturi, care este răspunzătoare fa�ă de Parlament �i un control intern, efectuat de 
IGAE, un organism răspunzător fa�ă de consiliul de mini�tri, căruia îi prezintă 
rapoarte generale privind acest management economic �i financiar �i care are 
responsabilitatea finală pentru luarea deciziilor cu privire la orice discrepan�e 
detectate pe parcursul controalelor între IGAE �i organismele de management din 
sectorul public.  

 
De asemenea, prevede că organismele ce fac parte din administra�ia sectorului public trebuie 
să aplice principiile contabile prevăzute în Planul General de Contabilitate Publică aprobat de 
Ministrul Afacerilor Economice �i Finan�elor, atât pentru a înregistra toate tipurile de 
tranzac�ii, costuri �i rezultate ale activită�ilor lor cât �i pentru a furniza date �i informa�ii 
de importan�ă economică. IGAE are autoritatea de a adopta reguli de implementare pentru 
Planul privind Contabilitatea Publică Generală �i orice planuri par�iale sau speciale 
elaborate în baza acestuia �i de a aproba directivele contabile care stabilesc regulile contabile 
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pe care trebuie să le respecte organismele cărora li se cere să aplica principiile contabilită�ii 
publice.  
 
Cadrul de controale interne cuprinde �i aceste reguli incluse în LGP privind sistemul bugetar 
pentru entită�ile care formează sectorul public, precum �i legile bugetare anuale.  
 

 Legea Nr. 38/2003 din 17 noiembrie 2003 privind Subven�iile Generale care, în 
conformitate cu principiile privind transparen�a �i eficacitatea în alocarea �i 
utilizarea resurselor publice, guvernează instrumentele de management pentru 
subven�iile �i asisten�a publică �i sistemul de monitorizare prin intermediul 
controalelor �i evaluării atât a procedurilor cât �i a destinatarilor acestor resurse 
publice.  

 Alături de acestea, alte reglementări, precum Legea Nr. 30/2007 din 30 octombrie 
2007 privind Achizi�iile din Sectorul Public, Legea Nr. 6/1997 din 14 aprilie 1997 
privind Organizarea �i Func�ionarea Administra�iei Generale a Statului �i Legea 
Nr. 33/2003 din 3 noiembrie 2003 privind Patrimoniul Administra�iilor Publice, 
prevăd cerin�ele care influen�ează �i guvernează sistemul de controale interne din 
Spania.  

 
3. Conceptul de control public intern   

 
3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 

 
Există o legătură între răspundere �i controalele interne, de�i aceasta nu coincide cu 
elementele definite de Organiza�ia Interna�ională a Institu�iilor Supreme de Audit 
(INTOSAI), întrucât procesul de management al informa�iilor �i controalele interne sunt 
întreprinse de un organism independent, IGAE. Deciziile de nivel înalt în cadrul 
managementului public sunt adoptate de factori de decizie politici, adică managementul 
public este condus de un factor de decizie politic. Diversele politici publice sunt stabilite de 
guvern, care de�ine responsabilitatea finală �i este responsabil pentru implementarea lor �i, 
astfel, nu există nicio separare a responsabilită�ilor în dezvoltarea �i implementarea 
politicilor.  
 
În cadrul administra�iei spaniole se face distinc�ia între, pe de o parte, reprezentan�ii 
politici, care elaborează diversele politici publice, �i manageri, care implementează acele 
politici. În acest al doilea caz, pozi�iile sunt de obicei ocupate de func�ionari publici cu 
niveluri înalte de abilită�i tehnice, care oferă suport �i consiliere pentru diverse ac�iuni �i 
decizii ale managerilor seniori. Func�ionarii publici trebuie să-�i îndeplinească sarcinile 
atribuite cu diligen�ă �i să salvgardeze interesul general în conformitate cu constitu�ia �i 
celelalte legi �i trebui să ac�ioneze conform următoarelor principii, inter alia: obiectivitate, 
integritate, neutralitate, răspundere, impar�ialitate, confiden�ialitate, dedicare pentru 
serviciile publice, transparen�ă �i eficacitate.  
 
Diferitele centre de management sunt implicate în stabilirea politicilor bugetare �i a 
obiectivelor bugetare �i sunt responsabile pentru elaborarea de programe bugetare 
multianuale. În acest mod, ei participă la sistemul de controale de la începutul acestuia, din 
etapa de bugetare.  
 
Apoi, în timpul etapei de implementare a acestor politici �i într-o etapă ulterioară, aceste 
centre de management fac obiectul controalelor efectuate de către IGAE �i organismul extern 
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de control, �i anume Curtea de Conturi. Astfel, entită�ile din sectorul public sunt 
responsabile cu privire la opera�iunile lor, indiferent de natura acestora, fa�ă de Curtea de 
Conturi prin IGAE.  
 
În afara controalelor exercitate de organismele la care se face referire, informa�iile furnizate 
de conturile entită�ilor din sectorul public sunt esen�iale, întrucât reprezintă un sistem de 
informa�ii economice, financiare �i bugetare cu privire la activită�ile efectuate de aceste 
entită�i. Aceste informa�ii sunt furnizate organismelor lor de guvernare �i management, 
organismelor care elaborează politici, organismelor de control extern �i intern �i agen�iilor 
interna�ionale cu scopul de a stabili costurile serviciilor publice �i a facilita managementul 
�i luarea deciziilor. Pentru toate motivele de mai sus �i în scopul consolidării lor ulterioare, 
conturile acestor entită�i trebuie să fie completate în conformitate cu principiile contabile 
aplicabile, folosind un formular standardizat. Odată ce informa�iile sunt generate, �efii 
entită�ilor �i organismelor, cunoscu�i drept cuentadantes (ofi�eri de raportare), adică 
autorită�ile �i oficialii care sunt responsabili pentru gestionarea veniturilor �i efectuarea 
cheltuielilor �i altor opera�iuni ale administra�iei generale de stat, î�i prezintă conturile 
către IGAE pentru consolidarea ulterioară �i raportarea lor către Curtea de Conturi. 
 
În ceea ce prive�te chiar chestiunea răspunderii, managerii publici pot fi responsabili în trei 
moduri în îndeplinirea activită�ilor lor: disciplinar, penal �i financiar. LGP se referă la 
ultima dintre cele trei răspunderi, coroborat cu regulile prevăzute de legisla�ia Cur�ii de 
Conturi cu privire la răspunderea contabilă.  
 
Răspunderea financiară se referă la obliga�ia de a compensa trezoreria publică pentru daune 
cauzate acesteia, în timp ce răspunderea contabilă se referă la răspunderea ce rezultă din 
conturile care trebuie să fie completate de cei care gestionează fondurile publice 
(cuentadantes).  
 
În consecin�ă, regulile spaniole prevăd că autorită�ile �i alt personal aflat în serviciul 
entită�ilor care formează sectorul public de stat �i care în mod inten�ionat sau prin 
neglijen�ă gravă adoptă decizii sau întreprind acte prin care încalcă prevederile acelei legi 
trebuie să compenseze trezoreria publică de stat sau, dacă este cazul, entitatea relevantă, 
pentru daunele ce rezultă din deciziile sau actele respective, indiferent de răspunderea penală 
sau disciplinară ce li se poate impune. Astfel, prevederile legislative stipulează că următoarele 
reprezintă infrac�iuni: 

 producerea unui deficit sau delapidarea de fonduri publice; 
 gestionarea resurselor �i a altor interese ale trezoreriei publice fără a respecta 

prevederile care guvernează evaluarea, colectarea sau primirea acestora în trezorerie; 
 contractarea de cheltuieli, compensarea de obliga�ii sau ordonarea de plă�i fără 

fonduri suficiente pentru a le acoperi sau cu încălcarea prevederilor legii sau ale legii 
bugetului aplicabile; 

 generarea de plă�i recuperabile; 
 nefundamentarea plă�ii fondurilor menite a fi avansuri în numerar, plă�i care trebuie 

fundamentate �i subven�ii; sau  
 orice alt act sau decizie care încalcă legea.  

 
În final, este necesară eviden�ierea trăsăturilor controalelor interne din sectorul public din 
Spania �i a obiectivelor controalelor efectuate de IGAE, care sunt prevăzute de LGP. În ceea 
ce prive�te trăsăturile, următoarele aspecte trebuie eviden�iate.  
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 sunt efectuate în mod complet independent de autorită�ile �i organismele care fac 
obiectul controlului.  

 sunt efectuate prin intermediul controlului preliminar de legalitate �i a controalelor 
financiare.  

 sunt efectuate într-o manieră descentralizată, în conformitate cu autoritatea 
organismului care face obiectul controlului.  

 iau drept cadru general de referin�ă atât aspectul legal sau conformitatea cu 
legisla�ia, cât �i alte principii fundamentale rela�ionate cu activită�ile sectorului 
public, precum economia, eficien�a �i eficacitatea.  

 
În ceea ce prive�te obiectivele, trebuie eviden�iate următoarele aspecte.  
 

 verificarea conformită�ii cu regulile aplicabile managementului, în baza controalelor. 
Acest aspect este rela�ionat cu conformitatea cu legea, în forma tradi�ională a 
controalelor, în baza faptului că toate activită�ile administra�iei sunt supuse 
sistemului juridic. Acesta este un obiectiv de control stabilit prin LGP, atingerea 
căruia este prevăzută în cele trei formulare de control: controlul preliminar al 
legalită�ii, controlul financiar permanent �i auditul public.  

 asigurarea înregistrării �i contabilită�ii adecvate a tranzac�iilor efectuate �i 
înregistrarea corectă �i regulată în conturi �i declara�ii, care, în baza prevederilor 
aplicabile, trebuie elaborate de fiecare organism sau entitate de control. Prin aceasta 
se încearcă stabilirea fiabilită�ii documentelor contabile referitoare la managementul 
economic �i financiar care este întreprins. LGP cere entită�ilor din sectorul public 
să-�i înregistreze tranzac�iile în conturi �i să depună conturi la Curtea de Conturi 
prin IGAE.  

 evaluarea dacă activită�ile �i procedurile supuse controlului sunt efectuate în 
conformitate cu principiile de management financiar solid �i, în mod special, cu cele 
prevăzute de Legea Generală privind Stabilitatea Bugetară. Acest lucru înseamnă că 
activitatea trebuie să facă obiectul principiilor privind eficacitatea, eficien�a �i 
economia, verificarea cărora este efectuate folosind cele două formulare de controale 
ulterioare, prin intermediul unui audit opera�ional.  

 verificarea conformită�ii cu obiectivele alocate centrelor de management al 
cheltuielilor în cadrul bugetului general de stat. Acest aspect are legătură cu atingerea 
obiectivelor alocate centrului de management în bugetul general de stat, în 
conformitate cu prevederile LGP. 

 
3.2. Auditul Intern  

 
Controalele financiare ulterioare sunt definite în LGP în forma lor dublă de control financiar 
permanent �i audit public, care constituie sistemul de audit intern, împreună cu controalele 
financiare ale subven�iilor publice �i ajutorului de stat.  
 
Totu�i, în sistemul spaniol, se acordă o importan�ă majoră unei forme de control ex ante 
denumite controlul preliminar de legalitate.  
 
Controlul preliminar de legalitate acoperă controlul, anterior aprobării lor, al actelor sectorului 
public rezultând în recunoa�terea drepturilor sau contractarea cheltuielilor �i al veniturilor 
�i plă�ilor ce decurg din acestea �i al investi�iilor sau aplicării generale a fondurilor sale 
publice, pentru a asigura faptul că sunt gestionate în conformitate cu prevederile aplicabile în 
fiecare caz în parte.  
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Controlul preliminar de legalitate este exercitat sub formă de control formal �i material. 
Controlul formal constă în verificarea conformită�ii cu cerin�ele legale necesare pentru 
adoptarea unei decizii, prin analiza tuturor documentelor care, în mod obligatoriu, trebuie 
incluse în dosar. Controlul material implică utilizarea efectivă a fondurilor publice.  
 
Exercitarea controlului preliminar de legalitate include: 
 

 controlul preliminar al actelor de recunoa�tere a unor drepturi economice, de aprobare 
a unor cheltuieli, încheiere a unor angajamente de cheltuieli sau acceptare a 
mi�cărilor de fonduri �i garan�ii; 

 controlul recunoa�terii obliga�iilor �i verificării investi�iilor; 
 controlul formal al autorizării plă�ilor; 
 controlul material al plă�ilor.  

 
Pe de altă parte, controlul financiar permanent include următoarele măsuri: 
 

 verificarea conformită�ii cu regulile �i procedurile aplicabile aspectelor de 
management economic pe care nu le acoperă controlul preliminar de legalitate; 

 monitorizarea implementării bugetului �i verificarea conformită�ii cu obiectivele 
alocate programelor de cheltuieli ale centrelor de management �i verificarea 
bilan�ului de rezultate �i a raportului de management; 

 raportarea cu privire la distribu�ia propusă a veniturilor la care face referire LGP; 
 verificarea planificării numerarului �i managementul pozi�iei de numerar; 
 măsurile prevăzute în titlurile rămase ale acelei legi �i în altele reguli bugetare �i 

reguli care guvernează managementul economic al sectorului public, atribuite 
controalelor delegate.  

 
Analiza opera�iunilor �i procedurilor pentru a oferi o evaluare a justificării lor financiare �i 
economice �i respectarea principiilor de management corespunzător, cu scopul de a identifica 
posibile lipsuri �i a propune recomandări pentru a le corecta.  
 
Măsurile permanente de control financiar care trebuie să fie implementate în fiecare an 
financiar �i aria de acoperire specifică stabilită pentru ele se stipulează în planul anual de 
control financiar permanent pregătit de IGAE, care poate fi modificat dacă situa�ia cere acest 
lucru. 
 
Măsurile men�ionate mai sus �i documentate în rapoarte care sunt prezentate organismului 
care gestionează în mod direct activitatea supusă controlului.  
 
Un raport cuprinzător cu privire la rezultatele măsurilor de control financiar permanent luate 
pe parcursul anului se redactează anual �i este trimis de Controlorul General �efilor fiecărui 
departament ministerial, Ministrului Economiei �i Finan�elor �i Secretarului de Stat pentru 
Finan�e �i Bugete.  
 
Auditul public constă în auditarea, ulterioară �i sistematică, a activită�ilor economice �i 
financiare ale sectorului public, prin aplicarea unor proceduri selective de revizuire cuprinse 
în regulile �i directivele de audit emise de IGAE. Regulile de audit în domeniul sectorului 
public sunt guvernate de LGP, circulare, directive �i Regulile de Audit pentru Sectorul 
Public.  
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IGAE pregăte�te un Plan Anual de Audit care include măsuri ce trebuie să fie implementate 
în anul financiar respectiv. În mod similar, Planul Anual de Audit include măsuri rela�ionate 
cu ajutorul de stat �i subven�iile de stat.  
 
Auditul public este efectuat, în baza prevederilor din Planul Anual de Audit, pentru toate 
organismele �i entită�ile care fac parte din sectorul public de stat �i fondurile la care se face 
referire în LGP, fără a aduce atingere măsurilor rela�ionate cu exercitarea controlului 
preliminar de legalitate �i a controlului financiar permanent �i măsurilor care fac obiectul 
auditului privat în baza Legii Nr. 19/1988 din 12 iulie 1988 privind Auditarea Conturilor, care 
sunt aplicabile societă�ilor comerciale de�inute de stat în baza legisla�iei comerciale.  
 
IGAE poate decide să efectueze audituri care combină obiectivele de audit referitoare la 
regularitatea contabilă, conformitate �i opera�iuni.  
 
Pentru a efectua controalele ce rezultă din acest plan, IGAE poate solicita cooperarea firmelor 
private de audit care trebuie să respecte regulile �i directivele stabilite de IGAE.  
 
Rezultatele fiecărei măsuri de audit public sunt înregistrate în rapoarte scrise �i pregătite în 
conformitate cu regulile aprobate de IGAE, care trebuie să stabilească destinatarii, con�inutul 
�i procedura pentru pregătirea acestor rapoarte. Raportul de audit public este trimise �efului 
direct al managementului organismului relevant.    
 
IGAE prezintă consiliului de mini�tri, prin intermediul Ministrului Economiei �i 
Finan�elor, un raport general care con�ine cele mai importante rezultate ale implementării 
planurilor de audit �i control financiar permanent.  
 
Este necesar, de asemenea, să eviden�iem importan�a rapoartelor de performan�ă. IGAE 
poate pregăti aceste rapoarte în baza recomandărilor �i propunerilor de ac�iune pentru 
organismele de conducere cuprinse în rapoartele anuale de control financiar permanent �i 
rapoartele de audit public, în una dintre următoarele situa�ii:  
 

 dacă au fost identificate lipsuri �i �efii managementului supus controalelor nu indică 
măsurile necesare pentru a le solu�iona �i termenul limită în acest sens; 

 dacă î�i exprimă dezacordul fa�ă de concluziile �i recomandările �i acele chestiuni 
asupra cărora este exprimat dezacordul nu sunt acceptate de organismul de control; 

 dacă, de�i au acceptat să facă acest lucru, nu iau măsurile necesare pentru a remedia 
lipsurile identificate.  

 
Aceste rapoarte de performan�ă sunt trimise �efului ministerului responsabil pentru 
organismul sau entitatea supusă controalelor sau căruia îi este ata�at organismul sau entitatea 
�i, în cazul dezacordului �efului ministerului, vor fi transmise consiliului de mini�tri prin 
intermediul Ministrului Finan�elor. Deciziile în acest sens adoptate de consiliul de mini�tri 
sunt obligatorii atât pentru organismele de management cât �i pentru cele de control.  
 
IGAE efectuează monitorizarea continuă a măsurilor corective care au fost adoptate drept 
urmare a lipsurilor identificate în rapoarte.  
 
În ultimul rând, pot fi eviden�iate următoarele tipuri de audituri publice speciale prevăzute de 
lege.  
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Auditul conturilor anuale  
 
Aceasta este o metodă de auditare a regularită�ii conturilor, a cărei menire este de a asigura 
faptul că acele conturi anuale depuse prezintă în toate aspectele semnificative o imagine reală 
a tuturor activelor, a pozi�iei financiare �i a rezultatelor entită�ii �i, acolo unde este cazul, 
a implementării bugetului în conformitate cu regulile �i principiile contabile �i bugetare 
aplicabile �i că includ informa�iile necesare pentru interpretarea �i în�elegerea lor 
corespunzătoare.  
 
Auditul de conformitate  
 
IGAE efectuează un audit de conformitate al acelor organisme �i entită�i din sectorul public 
care sunt incluse în Planul Anual de Audit, acest audit incluzând verificări selective privind 
conformitatea cu legisla�ia privind managementul bugetului, achizi�ii, personal, 
managementul veniturilor �i al subven�iilor, precum �i orice alt aspect referitor la 
activitatea economică �i financiară a entită�ilor supuse auditului.  
 
Auditul opera�ional 
 
IGAE efectuează un audit opera�ional al acelor organisme �i entită�i din sectorul public 
care sunt incluse în Planul Anual de Audit �i care are aria de acoperire prevăzută în planul 
respectiv, prin intermediul procedurilor prezentate mai jos.  
 

 Auditul programelor bugetare: acesta constă din analiza adecvării obiectivelor �i a 
sistemelor de monitorizare �i auto-evaluare implementate de organismele de 
management, verificarea fiabilită�ii bilan�urilor contabile �i a rapoartelor de 
management �i evaluarea rezultatelor ob�inute, a alternativelor luate în calcul �i a 
efectelor produse în raport cu resursele folosite în managementul programelor �i 
planurilor de ac�iune bugetară.  

 Auditul sistemelor �i procedurilor: acesta constă din analiza în detaliu a procedurii 
administrative de management financiar pentru a identifica posibilele neajunsuri ale 
acesteia sau, acolo unde este cazul, caracterul său învechit �i a propune măsurile 
corective adecvate sau înlocuirea procedurii în conformitate cu principiile generale de 
bună gestiune. 

 Auditul economiei, eficacită�ii �i eficien�ei: acesta constă în evaluarea 
independentă �i obiectivă a nivelului de eficacitate, eficien�ă �i economie atins în 
utilizarea resurselor publice.  

 Auditul contractelor pentru programe: în situa�ii în care, în baza contractelor pentru 
programe sau altor contracte încheiate între stat �i entită�i prevăzute în LGP, suma 
contribu�iilor ce urmează să fie asigurate de stat depinde de atingerea anumitor 
obiective, de numărul de sau modificarea anumitor indicatori financiari sau de 
anumite ipoteze macroeconomice care trebuie îndeplinite, IGAE trebuie să efectueze 
un audit care are scopul de a verifica dacă propunerea de compensare lansată de 
organismul prevăzut în contract respectă aceste condi�ii.  

 Auditul declara�iilor fiscale ale statului: auditul declara�iilor fiscale ale statului �i al 
resurselor altor administra�ii �i organisme publice gestionate de Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (Agen�ia de Administrare Fiscală a Statului) trebuie să 
aibă loc anual, în conformitate cu procedura stabilită de IGAE în acest scop.  
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 Auditul privatizărilor: IGAE trebuie să auditeze fiecare opera�iune pentru a dispune 
de garan�iile ce reprezintă capitalul societă�ilor comerciale de�inute de stat care 
presupune pentru sectorul public pierderea controlului politic asupra acestor 
societă�i. Acest audit trebuie să fie efectuat asupra conturilor rezultatelor financiare 
�i contabile �i a notei explicative referitoare la aspecte ale opera�iunii, care trebuie 
emise pentru fiecare opera�iune de dispunere la care se face referire mai sus.  

 
3.3. Coordonarea controlului public intern  

 
Decentralizarea politică �i administrativă către autorită�ile teritoriale în Spania 
(comunită�ile autonome �i autorită�ile locale) a condus la un proces de transferuri �i la o 
redimensionare a diferitelor niveluri de putere politică �i administrativă, lucru care necesită 
un sistem bine închegat de controale �i coordonare �i cooperare în rândul tuturor entită�ilor 
ce fac parte din sectorul public spaniol, în�elese în sens larg.  
 
Acest proces de transferuri în zona controalelor a fost înso�it de o înlocuire a unei forme 
unice de control intern efectuat de IGAE cu un model bazat pe mai multe organisme �i 
sisteme de control ce func�ionează independent, dar se află sub autoritatea administra�iei 
din care fac parte. IGAE împarte responsabilită�ile pentru controalele activită�ilor 
economice �i financiare cu Oficiile Generale de Control �i Audit ale comunită�ilor 
autonome �i cu Oficiile Generale de Control �i Audit ale autorită�ilor locale, fiecare dintre 
acestea ac�ionând în cadrul propriei zone delimitate de competen�ă �i arii teritoriale 
alocate.  
 
Constitu�ia însă�i con�ine o serie de criterii pentru controalele rela�ionate cu organismele 
comunită�ilor autonome �i cu exercitarea puterilor lor financiare. În plus este important de 
eviden�iat faptul că o serie de prevederi legislative men�ionate anterior care afectează 
exercitarea puterilor economice �i financiare ale diferitelor autorită�i teritoriale, precum 
LGP �i legea suplimentară Legii privind Stabilitatea Bugetară, de�i respectă autonomia 
comunită�ilor autonome, caută să coordoneze activită�ile economice �i financiare ale 
acestora cu restul sectorului public.  
 
Cadrul controalelor în Spania este caracterizat a�adar de faptul că în cele trei administra�ii 
teritoriale controalele externe �i interne sunt efectuate de organisme separate �i cu scopul de 
se stabili o coordonare între ele �i stat, creându-se astfel, ca regulă generală, un cadru 
bugetar, contabil �i de control similar celui al statului.  
 
Totu�i, în Spania modelele de controale par a fi determinate atât de descentralizarea politică, 
cât �i de cea administrativă a statului, prin care fiecare administra�ie teritorială are propriile 
organisme de control �i prin faptul că Spania face parte dintr-o structură suprana�ională, 
Uniunea Europeană, care, la rândul ei, de�ine controale interne �i externe. Toate cele de mai 
sus necesită introducerea unor mecanisme de coordonare în efectuarea activită�ilor de 
control, care să evite suprapunerile �i duplicarea.  
 
Conceptul de audit unic include tehnicile �i procedurile care pot permite ac�iuni de coeziune 
ale organismelor de control dintr-un stat, în baza unei metodologii comune complete sau 
par�iale �i a recunoa�terii reciproce a rezultatelor măsurilor de control.  
 
Nu sus�inem nici abolire nici reducerea numărului de organisme de control, a căror 
existen�ă �i legitimitate ar trebui să nu fie pusă la îndoială, ci mai degrabă eliminarea 
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duplicării inutile în acele cazuri în care organismele separate de control î�i îndeplinesc 
activită�ile cu acela�i subiect �i obiect �i referitor la acela�i organism public. Pe scurt, 
scopul ultim al unui sistem unic de audit este de a sus�ine într-o manieră mai eficientă 
activitatea organismelor de control.  
 
În baza acestor ipoteze, conceptul de audit unic respectă următoarele trei principii: 
 

1. Stabilirea unui singur cadru conceptual pentru toate organismele de control, precum 
�i a unor reguli metodologice comune pentru efectuarea controalelor. În acest sens, 
este esen�ial să existe reguli tehnice pentru controale �i audit care să permită 
aplicarea unor standarde comune pentru efectuarea activită�ii �i emiterea de rapoarte.  

 
2. Planificarea coordonată a activită�ilor de control, astfel încât planurile de control ale 

institu�iilor ce desfă�oară controlul să ia în calcul planificarea controlului fiecărei 
institu�ii, cu scopul de a evita posibile suprapuneri. Coordonarea în acea etapă 
preliminară presupune existen�a unei comunicări �i interac�iuni continue între 
organismele de control �i acordul unui sistem pentru determinarea precedentului în 
cazuri în care se prevede efectuarea de controale asupra acelora�i organisme 
administrative.  

 

3. Fiecare organism de control trebuie să accepte rezultatele activită�ii efectuate de alte 
organisme de control, cu condi�ia ca activitatea să fi fost efectuată în conformitate cu 
metodele �i procedurile comune aprobate, precum �i cu supravegherea de către 
auditorul principal a activită�ii altor auditori implica�i în asigurarea faptului că 
activitatea organismelor participante a fost efectuată în conformitate cu standardele 
stabilite.  

 

Principalul efect implicit al acestui model este reducerea �i eliminarea costurilor atât pentru 
organismele de control cât �i pentru organismele supuse activită�ilor de audit. Eliminarea 
elementelor inutile în implementarea măsurilor de control permite stabilirea de obiective �i 
strategii de control în zone în care acestea controale nu au fost efectuate de nici un organism 
administrativ, un fapt care necesită un sistem adecvat pentru recunoa�terea �i planificarea 
măsurilor.  
 
Printre instrumentele incluse în cadrul unic de audit, care sunt deja implementate în domeniul 
controalelor fondurilor UE, este important de eviden�iat pregătirea documentelor pentru 
coordonarea dintre IGAE �i organismele de control �i audit ale comunită�ilor autonome, 
precum: 
 

 un ghid pentru auditarea sistemelor �i opera�iunilor; 
 documente contractuale standard pentru desemnarea auditorilor priva�i; 
 cerin�e minime care trebuie să fie impuse atunci când sunt desemna�i auditorii 

priva�i; 
 un ghid de control al calită�ii; �i 
 o procedură de e�antionare aleatorie.  

 
În mod similar, au fost stabilite rela�ii cooperative din momentul în care organismele de audit 
ale comunită�ilor autonome au primit instruc�iuni elaborate de IGAE pentru „Declara�ii la 
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încheierea auditurilor pentru perioada de programare 2000-06”, pe care le pot adopta sau 
aplica, acolo unde este cazul.  
 

4. Inspec�ia financiară  
 
În cadrul administra�iei publice spaniole nu există nici un organism de inspec�ie internă care 
să revizuiască activitatea întreprinsă de IGAE, care efectuează controale independente �i 
orizontale ale tuturor organismelor ce fac parte din sectorul public de stat.  
 
Constitu�ia spaniolă define�te Curtea de Conturi drept organismul suprem de audit pentru 
conturile �i managementul economic al statului �i sectorului public, fără a aduce atingere 
propriei sale jurisdic�ii li lăsând la o parte func�iile de audit ale organismelor de control 
externe ale comunită�ilor autonome. Este, a�adar, preocupată de controalele externe.  
 
Curtea de Conturi se află în subordinea directă a Parlamentului (Cortes Generales) �i exercită 
func�ii delegate de aceasta din urmă atunci când revizuie�te �i verifică conturile generale 
ale statului �i auditează conturile statului �i pe ale sectorului public ce i-au fost prezentate 
anterior. Apoi trimite către Parlament un raport anual în care, după caz, men�ionează orice 
încălcări comise sau obliga�ii contractate.  
 
Cele două func�ii îndeplinite de Curtea de Conturi atunci când efectuează controale externe 
ale activită�ilor economice �i financiare ale sectorului public sunt auditul �i analiza 
judiciară. Aria de acoperire a Cur�ii de Conturi �i jurisdic�ia acesteia sunt definite în 
totalitate în legea organică �i legea care-i guvernează operarea.  
 
Func�ia de audit, care este externă, continuă �i completă, asigură faptul că activitatea 
economică �i financiară a sectorului public respectă principiile legalită�ii, eficien�ei �i 
economiei cu privire la implementarea bugetelor de venituri �i cheltuieli, că respectă anumite 
proceduri �i că rezultatele sale sunt prezentate în rapoarte, mo�iuni sau memorandumuri care 
sunt adresate Parlamentului sau, în baza competen�elor sale, adunărilor legislative ale 
comunită�ilor autonome.  
 
Pe de altă parte, func�ia judiciară constă din demararea de ac�iuni în legătură cu răspunderea 
contabilă a acelora care sunt responsabili pentru gestionarea proprietă�ii, a fondurilor sau 
bunurilor publice. Acea răspundere este clarificată �i atrasă prin intermediul a trei tipuri de 
proceduri judiciare: 
 

 judicio de cuentas (proceduri referitoare la conturi); 
 procedimiento de reintegro por alcance (proceduri pentru recuperarea unui deficit); �i 
 expediente de cancelación de fianzas (proceduri pentru anularea garan�iilor). 

 
Conflictele care apar între organismele cur�ii de audit �i administra�ie sau alte instan�e 
sunt solu�ionate în conformitate cu prevederile Legii Organice privind Conflictele de 
Jurisdic�ie.  
 

5. Reforme în curs �i/sau viitoare  
 
Controalele activită�ii economice �i financiare a sectorului public nu pot fi separate de 
situa�ia în schimbare în care se produc. Astfel, modificările situa�iei economice �i 
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financiare �i trecerea la atingerea anumitor obiective va trebui să fie sus�inute de o adaptare 
adecvată a controalelor care trebuie efectuate.  
 
În ultimii ani, în Spania s-au produs mai multe schimbări care au afectat administra�ia 
noastră la mai multe niveluri �i care au avut un impact �i asupra situa�iei controalelor 
interne. Domeniile în care aceste modificări au avut loc pot fi definite după cum urmează: 
 

 descentralizarea politică �i administrativă, care a determinat un proces de transferuri 
�i o redimensionare a diverselor niveluri de putere politică �i administrativă; 

 integrarea Spaniei în Uniunea Europeană, care a generat un proces de supra-
na�ionalizare în care controalele interne ale activită�ii economice �i financiare din 
Spania nu au scăpat de acele influen�e, într-un context care este �i el foarte 
complex; 

 transferul organic către entită�ile de implementare, care a favorizat proliferarea 
multor forme de organizare administrativă, precum agen�iile de stat, funda�iile din 
sectorul public �i asocia�iile inter-teritoriale; 

 o situa�ie economică ce este caracterizată de intensitatea crizei economice care-�i are 
originea în criza financiară interna�ională �i are efecte asupra cre�terii �i încadrării 
în muncă �i care a condus la adoptarea unei serii de măsuri de austeritate cu privire la 
cheltuielile publice.  

 
Cu scopul de a lua măsuri cu privire la criză �i a respecta cerin�ele Uniunii Europene de 
reducere a deficitului public cu 3% din PIB până în anul 2013 �i a asigura faptul că datoria 
este păstrată la niveluri rezonabile, guvernului spaniol i s-a cerut să introducă o serie de 
măsuri, precum strategia de consolidare fiscală, un plan de austeritate pentru administra�ia 
generală a statului pentru perioada 2011-13 �i un plan de revizuire a cheltuielilor pentru 
perioada 2011-13. Acesta din urmă, în plus fa�ă de stabilirea de linii directoare generale, 
prezintă măsuri specifice de reducere a cheltuielilor �i stabile�te o serie de măsuri pentru 
consolidarea controalelor.  
 
În mod specific �i în ceea ce prive�te consolidarea măsurilor de control, scopul său este de a 
eviden�ia anumite aspecte ale managementului care, de�i respectă legea, poate fi 
îmbunătă�it cu scopul de a aduce o contribu�ie mai mare la oprirea �i limitarea cheltuielilor 
publice. Măsurile indicate mai jos trebuie men�ionate.  
 

 Dacă entită�ile din sectorul public deviază în mod semnificativ de la planul de 
revizuire a cheltuielilor, IGAE va implementa mecanismele prevăzute de LGP. În 
consecin�ă, consiliul de mini�tri poate stabili, în mod provizoriu, un sistem mai 
riguros de controale �i poate lua toate sau o parte din măsurile acestora conform 
regulilor de audit prevăzute de LGP.  

 În ciuda celor de mai sus, pentru toate măsurile permanente de control �i auditurile 
efectuate de IGAE, în plus fa�ă de obiectivele de auditare a conturilor, asigurarea 
conformită�ii cu legea �i respectarea principiilor de bună gestiune aplicabile în 
fiecare caz, va revizui conformitatea cu acele criterii de austeritate. În mod special, va 
include măsuri specifice referitoare la procesul de achizi�ii publice �i monitorizarea 
costurilor de personal. 

 Controlorul General al administra�iei de stat a emis instruc�iuni conform cărora, 
atunci când sunt întreprinse controale ale legalită�ii eviden�elor de cheltuieli, aceste 
eviden�e ar trebui să fie analizate �i din perspectiva conformită�ii cu măsurile 
prevăzute de planul de austeritate.  
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În eforturile IGAE de a adapta sistemul de controale la situa�ie economică �i financiară, este 
important de eviden�iat �i participarea acesteia la elaborarea de decrete regale care 
guvernează noile instrumente adoptate de guvern pentru îmbunătă�irea situa�iei economice, 
precum Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (Fondul pentru Achizi�ia de 
Active Financiare) �i Línea de Concesión de Avales (Linia de Garantare).  
 
Pentru a-i asigura transparen�a, Fondul pentru Achizi�ia de Active Financiare (FAAF) este 
supus unui control dublu. Pe de o parte, face obiectul analizei parlamentare printr-un raport de 
management care trebuie trimis trimestrial Comitetului Economic al camerei inferioare a 
parlamentului. Pe de altă parte, face obiectul controalelor întreprinse de IGAE prin audit 
public, care trebuie să fie un audit mai larg, astfel încât controalele efectuate să asigure 
transparen�ă maximă în operarea acelui instrument.  
 
Cu privire la garan�iile acordate de stat institu�iilor financiare, care fac obiectul auditului 
preliminar, IGAE �i-a adaptat metodele de lucru la caracteristicile �i obiectivele specifice 
ale acelor instrumente cu scopul de a asigura faptul că scopurile pentru care au fost create sunt 
atinse în mod efectiv.  
 
În final, ca parte din acest proces de reformare �i adaptare a controalelor la noile forme de 
management public, este important să se atragă aten�ia asupra cerin�elor guvernului, 
exprimate prin Decretul Regal Nr. 2/2011 din 18 februarie 2011, pentru ca IGAE să ia măsuri 
suplimentare de consolidare a sistemului financiar. Legea prevede că IGAE trebuie să 
elaboreze mai întâi un raport obligatoriu privind procedurile prin care sectorul public trebuie 
să achizi�ioneze o participa�ie la capitalul social al institu�iilor de credit, proceduri ce 
trebuie să respecte regulile Uniunii Europene �i regulile privind protec�ia resurselor publice.  
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SUEDIA 
………………………………………………………………………………… 
Controlul Public Intern (1) 
 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 
 
În Legea sa privind Bugetul din 2006, guvernul �i-a exprimat opinia conform căreia un 
sistem de control intern care să func�ioneze în mod corespunzător în cadrul administra�iei 
publice era de o importan�ă deosebită pentru ca opera�iunile guvernamentale să satisfacă 
a�teptările cetă�enilor, ale comer�ului �i industriei, pe ale membrilor ale�i ai adunărilor 
publice �i pe ale altor actori ai societă�ii civile. O condi�ie fundamentală pentru 
legitimitatea �i încrederea în serviciile guvernamentale este o bună guvernare a 
administra�iei publice. Guvernul a considerat, de asemenea, că era rezonabilă introducerea 
unui set de reguli �i reglementări care să constituie cadrul controlului intern.  
 
Pentru ca guvernul să poată emite o declara�ie na�ională cu privire la managementul 
fondurilor UE în Suedia, a dorit să introducă �i o cerin�ă pentru managementul agen�iilor 
guvernamentale de a face o evaluare în raportul anual pentru a stabili dacă este satisfăcător 
controlul intern. Ideea din spatele declara�iei na�ionale este de a informa parlamentul �i UE 
că există un cadru legal al cărui scop este asigurarea unui control intern satisfăcător al 
fondurilor UE. În acest mod, controlul intern al acelor fonduri UE care sunt gestionate în 
Suedia ar fi consolidat �i controlul parlamentului cu privire la managementul guvernului s-ar 
îmbunătă�i.  
 
Cu scopul de a consolida controlul guvernamental al agen�iilor publice �i a consolida 
cerin�ele referitoare la răspunderea agen�iilor pentru serviciile guvernamentale, a fost 
înfiin�at un comitet în cadrul Ministerului Finan�elor cu sarcina de a pregăti o propunere 
despre modul de reglementare statutară a controlului intern în cadrul agen�iilor 
guvernamentale. După ce a luat în calcul comentariile cu privire la propunerea păr�ilor 
implicate, guvernul a decis să emită o nouă Ordonan�ă privind Controlul Intern �i un 
amendament al Ordonan�ei privind Rapoartele Anuale �i Documentarea Bugetară pentru 
acele agen�ii aflate în subordinea guvernului care trebuie să respecte Ordonan�a privind 
Auditul Intern. Întregul set al acestor reguli �i reglementări, care se aplică �i Ordonan�ei 
privind Agen�ia Guvernamentală, a intrat în vigoare în anul 2008.  
 

2. Mediul controlului public intern  
 
2.1. Administra�ia publică suedeză 

 
Administra�ia publică suedeză lucrează la trei niveluri diferite: central, regional �i local. 
Organele guvernării centrale includ parlamentul suedez, guvernul ce include ministerele �i 
agen�iile centrale guvernamentale, unele dintre acestea fiind reprezentate �i la nivel regional 
�i local. Guvernul central este reprezentat la nivel regional de consiliile administrative 
districtuale. În paralel, consiliile districtuale alese în mod direct acoperă acelea�i zone 
geografice. Municipalită�ile sunt guvernate de organisme alese direct. Trebuie eviden�iat 

                                                            
1 Contribuția Ministerului Finanțelor din 21 iunie 2011.  
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faptul că CPI în contextul acestui compendiu se referă strict la administra�ia central-
guvernamentală.  
 
Puterea opera�ională este exercitată de agen�ii guvernamentale executive independente. 
Guvernul are o arie de acoperire extinsă pentru coordonarea opera�iunilor agen�iilor 
guvernamentale. Totu�i, nu are puterea de a interveni în deciziile agen�iei în chestiuni 
specifice referitoare la aplicarea legii sau exercitarea corespunzătoare a autorită�ii sale. 
Luarea deciziilor guvernamentale colective �i interzicerea oferirii de instruc�iuni către 
agen�ii cu privire la chestiuni individuale sunt expresii ale interzicerii domina�iei 
ministeriale, a�a cum este deseori numită. Parlamentul este responsabil pentru monitorizare, 
cu scopul de a asigura faptul că domina�ia ministerială nu se produce. 
 
Administra�ia publică suedeză este caracterizată de delegarea puterii decizionale de la guvern 
către agen�ii. Obiceiul de a delega puterea decizională este de asemenea folosit în mod 
obi�nuit în cadrul agen�iilor. Alte caracteristici tipice ale modelului administrativ suedez 
sunt accentul pus pe responsabilitatea colectivă a guvernului, accesul public la eviden�e �i 
absen�a ordonatorilor de credite ai bugetului de stat desemna�i de Ministerul Finan�elor.  
 
Activită�ile �i rezultatele agen�iilor sunt urmărite �i evaluate. În fiecare an, agen�iile 
prezintă un raport guvernului care cuprinde informa�ii despre, inter alia, cheltuieli, venituri 
�i rezultate. În baza rapoartelor, guvernul poate urmări �i evalua opera�iunile agen�iilor. 
Rapoartele anuale, împreună cu cererile bugetare prezentate de agen�ii formează baza 
activită�ii referitoare la bugetul na�ional al anului următor �i la directivele privind 
subven�iile.  
 

2.2. Parlamentul suedez 
 
Principalele func�ii ale parlamentului sunt de a adopta legi noi, a decide cu privire la 
chestiuni rela�ionate cu reformele, impozitarea �i finan�ele publice �i a comenta referitor 
la politica externă a guvernului. O propunere lansată de un membru al parlamentului sau un 
partid politic este cunoscută sub denumirea de mo�iune (mo�iuni ale membrilor particulari 
sau mo�iuni ale partidelor), în timp ce o propunere din partea guvernului este denumită 
proiect de lege.  
 
Membrii parlamentului apar�in diferitelor comitete permanente, fiecare dintre acestea 
ocupându-se de un anumit domeniu. Exemplele sunt: Comitetul Permanent pentru Finan�e 
�i Comitetul Permanent pentru Pia�a Muncii. Comitetele pregătesc chestiuni care sunt apoi 
preluate spre dezbatere de către parlament.  
 
Parlamentul suedez are o serie de instrumente pe care le poate utiliza pentru a verifica 
activită�ile guvernului. Oficiul Na�ional Suedez de Audit (ONA) este unul dintre acestea, 
fiind una dintre pu�inele agen�ii subordonate direct parlamentului. Aceste instrumente 
formează controlul parlamentar. Sistemul de control parlamentar este proiectat pentru a 
asigura faptul că guvernul �i agen�iile publice respectă legea suedeză, lucrează eficient �i 
cetă�enii simt că pot avea încredere în modul în care agen�iile publice î�i exercită puterile. 
Unul dintre principalele elemente pe care se concentrează ONA este de a analiza pentru ce 
sunt folosite fondurile guvernamentale �i cât de eficient sunt acestea folosite (audit al 
performan�ei) �i a audita declara�iile financiare ale agen�iilor (audit financiar).  
 

2.3. ONA suedez 
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ONA este unul dintre organismele însărcinate cu exercitarea puterilor de verificare acordate 
parlamentului. Sarcina sa este de audita administra�ia de stat pentru a contribui la utilizarea 
economică a resurselor �i la administrarea eficientă �i eficace.  
 
Un rol important al ONA este acela de a asigura transparen�a democratică, adică de a oferi 
cetă�enilor ocazia de a vedea cum sunt luate �i implementate deciziile democratice, cum 
sunt folosi�i banii lor din impozite �i dacă administra�ia publică respectă directivele, 
regulile �i reglementările �i atinge obiectivele care-i sunt stabilite.  
 
Parlamentul �i guvernul sunt destinatarii cei mai importan�i ai constatărilor oferite de 
auditurile ONA. Auditurile sunt folosite pentru a sus�ine deciziile în scopuri contabile �i 
pentru discu�ii publice informate.  
 
Întrucât ONA este unul dintre organismele care exercită autoritatea de verificare acordată 
parlamentului, independen�a opera�iunilor sale de audit este prevăzută în constitu�ie �i 
mandatul său de audit este puternic. Acest lucru permite ONA să implementeze un program 
coerent �i cuprinzător de audituri care să includă administra�ia publică per total.  
 
Auditurile financiare acoperă declara�iile financiare a peste 250 de agen�ii. ONA poate 
numi auditori �i pentru întreprinderi �i funda�ii de�inute de stat. Aproximativ 30 de 
audituri ale performan�ei sunt efectuate în fiecare an, iar principalele observa�ii lansate în 
cadrul opera�iunilor globale de audit sunt raportate în raportul anual al ONA. Auditurile 
financiare sunt efectuate în baza riscului de erori materiale în declara�iile financiare.  
 

3. Conceptul de control intern în administra�ia central-guvernamentală  
 

3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială  
 

3.1.1. Guvernul  
 
Guvernul este responsabil fa�ă de parlament pentru asigurarea faptului că activită�ile 
statului sunt efectuate în mod corect �i eficient. Activitatea administrativă de zi cu zi este 
gestionată de agen�ii executive care, pe propria răspundere, pun în executare deciziile 
parlamentului �i pe ale guvernului. Ministerele conexe îndeplinesc rolul de legătură dintre 
agen�iile executive aflate în subordinea ministerului respectiv �i guvern. Dialogul bugetar 
pe probleme de politică desfă�urate în procesul bugetar anual este de o importan�ă 
deosebită. Directivele către agen�ii sunt emise de guvern per ansamblu. Ministrul individual 
al cabinetului ministerial respectiv serve�te ca purtător de cuvânt la �edin�a decizională a 
cabinetului. Acest lucru înseamnă că nu există nicio persoană formală de legătură între 
directorul-general al unei agen�ii �i guvern. Această absen�ă a domina�iei ministeriale a 
fost o practică inseparabilă a construc�iei constitu�ionale suedeze timp de secole întregi �i 
este considerată piatra de temelie pentru un serviciu public impar�ial �i independent.  
 

3.1.2. Agen�iile  
 
Începând cu 1 ianuarie 2008, un set de reguli par�ial noi �i par�ial modificate pentru 
controlul intern a intrat în vigoare la nivelul agen�iilor central-guvernamentale. Cele patru 
ordonan�e care, în principiu, constituie regulile de control intern, sunt: 
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 Ordonan�a privind Agen�ia Guvernamentală; 
 Ordonan�a privind Controlul Intern; 
 Ordonan�a privind Auditul Intern; 
 Ordonan�a privind Rapoartele Anuale �i Documentarea Bugetară.  

 
De asemenea, alte ordonan�e acoperă evaluarea riscului �i controlul, dar nu afectează ceea 
ce reprezintă controlul intern.  
Ordonan�a privind Agen�ia Guvernamentală prevede cerin�ele referitoare la managementul 
unei agen�ii. Managementul este responsabil fa�ă de guvern pentru opera�iunile agen�iei 
�i va asigura faptul că opera�iunile se desfă�oară în mod eficient �i în conformitate cu 
legisla�ia curentă �i cu obliga�iile care decurg din calitatea Suediei de membru al Uniunii 
Europene, că opera�iunile sunt raportate într-o manieră de încredere, corectă �i cinstită �i că 
agen�ia folose�te fondurile guvernamentale într-un mod economic. Managementul unei 
agen�ii va asigura �i faptul că procesele de control intern ale agen�iei func�ionează într-o 
manieră satisfăcătoare.  
 
Responsabilitatea pentru opera�iunile agen�iei apar�ine managementului indiferent de 
activită�ile executate de agen�ia înse�i sau de altă persoană desemnată de agen�ie să le 
îndeplinească. Aranjamentele de tipul serviciilor partajate sau externalizării nu modifică acest 
principiu de bază.  
 
Guvernul are preten�ii mai mari de la anumite agen�ii când vine vorba de controlul intern. 
De exemplu, acest lucru este valabil pentru agen�iile care gestionează fonduri UE, agen�ii 
care desfă�oară opera�iuni complexe, care gestionează fonduri foarte mari, care au costuri 
ridicate, active totale semnificative sau mu�i angaja�i. Există aproape 70 de agen�ii de acest 
fel �i ele acoperă 95% din cheltuielile bugetului de stat.  
 
Guvernul a decis că aceste agen�ii trebuie să aibă o func�ie de audit intern �i trebuie să facă 
obiectul a cinci cerin�e suplimentare.  
 

 O analiză a riscului va fi efectuată cu scopul de a identifica circumstan�ele care 
prezintă un risc poten�ial ca entitatea să nu fie capabilă să îndeplinească obiectivele 
prevăzute de cerin�ele stabilite de guvern. 

 Dacă analiza riscului necesită acest lucru, se vor lua măsurile necesare pentru a 
îndeplini, la un nivel rezonabil de certitudine, obiectivele din cadrul cerin�elor 
stabilite de guvern.  

 Procesele de control intern trebuie să fie monitorizate �i evaluate în mod sistematic 
�i regulat. În cadrul evaluării, observa�iile făcute de auditul extern �i auditul intern 
vor fi luate în calcul.  

 Analiza riscului, măsurile de control �i monitorizarea �i evaluarea vor fi 
documentate.  

 În legătură cu semnarea raportului anual, managementul va prezenta o evaluare prin 
care va stabili dacă sistemul de control intern al agen�iei este satisfăcător.  

 
3.2. Auditul Intern  

 
Construc�ia organiza�ională a auditului intern se bazează pe Ordonan�a privind Auditul 
Intern. Pentru ca o agen�ie să înfiin�eze un departament de audit intern este necesar 
mandatul guvernului. În anul 2011, existau departamente de audit în cadrul a 66 agen�ii. 
Aproximativ jumătate dintre agen�ii de�in consilii de management. Consiliul serve�te drept 
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mandant al departamentelor de audit. În absen�a unui consiliu, directorul-general 
îndepline�te func�ia de mandant. În Suedia, comitetele de audit nu sunt obligatorii. Doar 
agen�iile care de�in un consiliu pot înfiin�a comitete de audit, însă nu toate au făcut acest 
lucru.  
 
Departamentul de audit intern va fi condus de un manager care este angajat al agen�iei. O 
agen�ie î�i poate coordona auditul intern prin departamentul de audit intern al altei agen�ii, 
însă acest lucru nu reduce autoritatea propriului său management.  
 
Managementul agen�iei (consiliul sau directorul-general) trebuie să decidă cu privire la: 
 

 liniile directoare (carta) ale auditului intern; 
 planul de audit; 
 măsurile ce rezultă din observa�iile �i recomandările auditului intern.  

 
Departamentul de audit intern sus�ine agen�ie în atingerea obiectivelor sale, din perspectiva 
riscurilor �i materialită�ii, prin audit �i lansare de propuneri pentru îmbunătă�irea 
proceselor de control intern ale agen�iei. În baza unei analize a riscurilor asociate cu 
opera�iunile agen�iei, departamentul de audit intern va efectua un audit intern pentru a 
stabili dacă procesul managementului de control intern permite autoritatea, la un nivel 
rezonabil de siguran�ă, de a îndeplini responsabilită�ile indicate la alineatul 3 din 
Ordonan�a privind Agen�ia Guvernamentală, a�a cum sunt prezentate în Sec�iunea 3.1 din 
prezentul document.    
 
Departamentul de audit intern efectuează misiuni de asigurare (audit financiar, audit de 
conformitate, audit al performan�ei). Auditul intern oferă �i orientare �i sus�inere 
managementului agen�iei, adică directorului-general �i consiliului agen�iei. Orientarea �i 
sus�inerea pot fi acordate �i altor persoane, nu doar consiliului �i directorului-general, dacă 
acest lucru este prevăzut în liniile directoare (carta) ale auditului intern. Orientarea �i 
sus�inerea pe care le acordă auditul intern nu reduc responsabilitatea �i autoritatea 
managementului agen�iei.     
  
Auditul intern va efectua �i un audit organiza�ional �i, în legătură cu activitatea care este 
supusă auditului, un audit �i o activitate de consiliere independentă �i obiectivă. Pentru a 
asigura faptul că cerin�ele privind obiectivitatea, independen�a �i integritatea sunt 
respectate, unitatea de audit intern va fi independentă de activitatea opera�ională �i va 
raporta din perspectivă administrativă direct către directorul-general al agen�iei.  
 
În cadrul analizei riscului, trebuie luat în calcul riscul de fraudă �i nereguli. Atunci când 
auditul intern identifică indicii de fraudă/nereguli, acesta trebuie să ofere informa�ii 
destinatarilor corec�i (managementului agen�iei). Responsabilitatea de gestionare a 
întrebărilor referitoare la fraudă/nereguli apar�ine consiliului �i managementului.  
 
Rezultatul auditului va fi raportat de auditul intern sub formă de observa�ii �i recomandări 
pentru managementul agen�iei (consiliu sau directorul-general). Managementul agen�iei va 
decide asupra unor măsuri ce rezultă din observa�iile �i recomandările auditului intern. Cel 
pu�in o dată pe an, auditul intern va prezenta un raport de audit managementului agen�iei cu 
privire la observa�iile �i recomandările din anul supus auditului. Acest raport va include o 
revizuire a modului în care măsurile rela�ionate cu observa�iile �i recomandările auditului 
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intern din anii anteriori au fost îndeplinite. Managementul decide cum vor fi îndeplinite 
procedurile de urmărire pentru manageri rela�ionate cu rapoartele de audit intern.  
 
Auditul intern va fi efectuat în conformitate cu standardele general acceptate de audit intern 
�i regulile de etică profesională pentru auditorii interni. Aceste standarde sunt stabilite prin 
legi, ordonan�e, alte decizii guvernamentale �i reglementări �i linii directoare generale 
emise de Autoritatea Na�ională Suedeză de Management Financiar (ESV), care este unitatea 
centrală de armonizare �i punctul de contact pentru auditul intern în sectorul central-
guvernamental (a se vedea Sec�iunea 3.3).  
 
Departamentul de audit intern va avea un program de asigurare a calită�ii �i îmbunătă�ire a 
calită�ii. Programul de asigurare a calită�ii va include atât evaluări interne cât �i externe de 
calitate. Auditul intern va fi efectuat cu competen�ă �i abilită�i profesionale 
corespunzătoare. Managerul de audit intern va de�ine competen�a necesară pentru a 
îndeplini sarcinile de audit intern, a�a cum se men�ionează în Ordonan�a de Audit Intern. 
Auditorii interni î�i vor îmbunătă�i cuno�tin�ele �i abilită�ile prin dezvoltare 
profesională continuă.  
 
ESV oferă linii directoare cu privire la întrebări legate de competen�a �i instruirea 
auditorilor interni. ESV de�ine un program de instruire ce se desfă�oară patru zile pe an 
timp de trei ani. Inten�ia este ca instruirea să nu o duplice pe cea deja existentă �i oferită de 
organizatorii de cursuri, de exemplu de Institutul de Auditori Interni (IIA) din Suedia. În 
fiecare an, ESV stabile�te �i diverse �edin�e de re�ea �i seminarii.  
 
În Suedia, nu există proceduri de certificare publică pentru auditorii interni în sectorul central-
guvernamental. ESV încurajează auditorii interni guvernamentali să-�i procure certificatul de 
Audit Intern de la IIA, certificarea CIA.  
 
Se în�elege că trebuie să existe cooperare între departamentul de audit intern �i SAI pentru a 
beneficia de schimb fructuos de cuno�tin�e �i experien�ă. Suedia nu a reglementat în 
detaliu modul în care ar trebui să func�ioneze această cooperare. Este general acceptat că 
auditul extern �i cel intern trebuie să se �ină la curent unul pe celălalt pentru a evita 
duplicarea activită�ii.  
 
Auditul programelor UE  
 
ESV este autoritatea de audit în perioada de programare 2007-13. Autoritatea de audit este 
responsabilă pentru efectuarea auditului fondurilor UE într-o manieră eficientă �i adecvată �i 
conform reglementărilor �i liniilor directoare ale Comisiei �i în baza unor standarde de audit 
acceptate la nivel interna�ional. 
 
ESV efectuează audituri pentru a putea evalua dacă sistemele de management �i control 
func�ionează în mod eficient �i cheltuielile declarate sunt corecte. ESV raportează 
constatările sale de audit prin rapoarte de audit �i raportul anual de control �i emite o opinie 
în acest sens. În raportul anual de control, ESV prezintă o evaluare referitoare la dacă 
sistemele de management �i control func�ionează eficient. În luna februarie a fiecărui an, 
ESV prezintă un raport anual guvernului, împreună cu alte raportări cerute prin scrisoarea de 
subven�ionare.  
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Autoritatea de audit este independentă din perspectivă func�ională �i organiza�ională de 
autorită�ile de management care desfă�oară programele UE. Autoritatea de audit nu ia parte 
la decizii �i la managementul fondurilor pentru programele respective.  
 

3.3. Coordonarea controlului intern al administra�iei centrale  
 
EVS este unitatea centrală de armonizare �i punctul de contact pentru auditul intern (AI) �i 
pentru managementul �i controlul financiar (MCF) în sectorul central-guvernamental. ESV 
dezvoltă �i administrează reguli �i reglementări �i metode pentru a sus�ine agen�iile �i 
oficiile guvernamentale să realizeze un control intern satisfăcător în cadrul administra�iei de 
stat. Sus�inerea din partea ESV implică �i analize, instruire �i consiliere. ESV dezvoltă �i 
coordonează �i auditul intern în cadrul administra�iei centrale. ESV dezvoltă �i men�ine 
un sistem planificat �i ordonat de dezvoltare de metode. De asemenea, efectuează o evaluare 
a acestuia într-un raport anual către guvern. Sarcina ESV include men�inerea de regulamente 
�i consiliere generală cu privire la Ordonan�a de Audit Intern, oferind sus�inere �i 
consiliere �i păstrând un program de instruire pe func�ie pentru auditorii interni ai statului. 
Pentru a sus�ine directorul-general al ESV în chestiuni rela�ionate cu auditul intern, ESV a 
înfiin�at un consiliu special.  
 

4. Inspec�ia financiară  
 
Nu există o institu�ie în Suedia corespunzătoare inspec�iei financiare a execu�iei bugetului 
de stat. Există inspec�ii în mai multe domenii ale administra�iei centrale, însă acestea se 
concentrează în special pe conformitatea cu legea existentă �i doar ocazional pe inspec�ia 
controlului intern.  
 
Protec�ia intereselor financiare ale UE 
 
Guvernul a înfiin�at Consiliul Suedez pentru protec�ia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene (Consiliul SEFI), prezidat de Autoritatea pentru Infrac�iuni Economice a Suediei. 
Consiliul SEFI este proiectat pentru a promova utilizarea eficientă �i corectă a fondurilor UE 
�i a coordona măsurile împotriva fraudei, a abuzului �i altor gestionări neadecvate ale 
acestor fonduri în Suedia. În afara Autorită�ii Suedeze pentru Infrac�iuni Economice, 
următoarele agen�ii guvernamentale sunt reprezentate de Consiliul SEFI: Autoritatea 
Na�ională de Management Financiar, Consiliul Suedez pentru Agricultură, Consiliul 
Districtual Administrativ Västerbotten, Consiliul Suedez pentru Migra�ie, poli�ia suedeză, 
Consiliul Suedez pentru Fondul Social European (FSE), Agen�ia Suedeză pentru Cre�tere 
Economică �i Regională, serviciul vamal suedez.  
 
Conform Articolului 325 din Tratatul privind Func�ionarea Uniunii Europene, UE �i Statele 
Membre vor contracara frauda �i orice alte activită�i ilegale care afectează interesele 
financiare ale UE prin intermediul unor măsuri luate în conformitate cu acest articol. Conform 
aceluia�i articol, Statele Membre vor lua acelea�i măsuri pentru a contracara fraudele care 
afectează interesele financiare ale UE pe care le iau pentru a contracara frauda ce le afectează 
propriile interese financiare.  
 
Consiliul SEFI a adoptat o politică de raportare pentru fraude UE suspectate. Prin intermediul 
acelui document, membrii Consiliului SEFI au convenit asupra unei singure politici comune, 
care include raportarea actelor suspectate de fraudă împotriva UE către Autoritatea Suedeză 
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pentru infrac�iuni economice. Consiliul recomandă agen�ilor să adopte principii orientative 
conform acestei politici.  
 
Infrac�iunile respective sunt acoperite de Codul penal suedez �i sunt privite ca fraude la 
adresa UE dacă fapta este rela�ionată cu interesele financiare UE sau cu utilizarea legitimă a 
subven�iilor. De asemenea, tentativele de fraudă sau fraudă gravă fac obiectul unor proceduri 
legale.  
 
Politica de raportare ar trebui să servească drept suport �i mijloc de asisten�ă pentru oficialii 
�i managementul agen�iilor publice pe probleme rela�ionate cu activitatea infrac�ională 
suspectată rela�ionată cu subven�ii finan�ate total sau par�ial din fonduri UE, prin: 
 

 linii directoare referitoare la momentul în care să fie ini�iat un raport privind 
infrac�iuni suspectate; 

 atingerea uniformită�ii �i salvgardarea tratamentului egal �i corect al agen�iilor 
cu privire la infrac�iunile suspectate; �i 

 asigurarea faptului că un posibil raport de infrac�iuni suspectate oferă baza 
adecvată pentru ac�iuni judiciare suplimentare.  

 
5. Reforme în curs �i viitoare  

 
Un proiect ambi�ios pentru dezvoltarea administra�iei publice a fost permiterea unei 
flexibilită�i mai mari pentru agen�ii într-o serie de cazuri. Prin declara�ii de politică �i 
diverse reforme, guvernul a urgentat reducerea treptată a managementului în detaliu, folosind 
mai mult cuno�tin�ele de primă mână la agen�iilor cu privire la opera�iunile lor �i 
transformând managementul �i controlul într-unul mai eficient �i eficace. De asemenea, 
guvernul a eviden�iat nevoia de a dezvolta monitorizarea, evaluarea �i analiza rezultatelor ca 
instrumente de control.  
 
O altă ambi�ie este adaptarea îmbunătă�ită a activită�ilor la condi�iile specifice care 
influen�ează fiecare agen�ie. De asemenea, trebuie să existe o adaptare reciprocă a nevoilor 
guvernului de informare generală �i feedback �i a managementului intern al agen�iilor. În 
urma unui raport oficial despre management din 2007, oficiile guvernamentale s-au concentrat 
pe revizuirea scrisorilor �i instruc�iunilor de credit. Rezultatele agen�iilor sunt acum 
raportate ca reu�ite în raport cu sarcinile indicate în instruc�iunile către agen�ie. Mai mult, 
structura activită�ilor, uniformă pentru toate activită�ile guvernamentale, prin care guvernul 
a definit obiective pentru agen�ii, a fost abolită.  
 
În anul 2010, ESV a fost însărcinată de guvern să monitorizeze diversele modificări. ESV a 
re�inut că gradul de schimbare varia între diverse agen�ii, dar multe dintre acestea au 
considerat controlul guvernamental mai explicit, orientat pe termen lung �i mai relevant.  
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MAREA BRITANIE 
……………………………………………………………………………….. 

Controlul public intern1 

 

1. Scurt istoric al sistemului de control public intern (CPI) 

Sistemul actual de răspundere şi audit îşi are originile în reformele majore privind finanţele 
publice şi răspunderea parlamentară din anii 1860. Conceptele iniţiale sunt valabile şi astăzi, 
întrucât funcţionarul public cu cea mai mare vechime din fiecare departament este responsabil 
direct în faţa parlamentului pentru gestionarea eficientă a acestuia. De asemenea, Controlorul 
Financiar şi Auditorul General (C & AG), prin intermediul personalului său din Biroul 
Naţional de Audit (BNA), a rămas în continuare o sursă independentă de asigurări pentru 
parlament. 

Administra�ia centrală a fost întotdeauna evaluată în funcţie de abilitatea de a implementa 
politicile în mod eficient. În deceniul 1960 – 1970 s-au eviden�iat alţi factori importanţi, cum 
ar fi eficienţa, performanţa, raportul calitate/preţ şi receptivitatea la cerin�ele clientului. În 
anii 1980 s-au produs nişte schimbări structurale semnificative ale guvernului, prin eliminarea 
componentelor de prestare de servicii din formularea politicilor şi crearea agenţiilor executive. 
Această separare între politici şi execu�ie rămâne o parte esenţială a modului în care 
guvernul funcţionează astăzi; răspunderea este stabilită la fiecare nivel, însă Func�ionarul 
Contabil al Departamentului trebuie să efectueze controlul efectiv al tuturor subsidiarelor. 

La sfârşitul anilor 1980, în urma constatărilor cuprinse într-un raport al BNA, trezoreria a 
înfiinţat o unitate centrală care să controleze calitatea şi dimensiunea auditului intern în cadrul 
guvernului. Acest lucru s-a concretizat prin stabilirea practicilor de audit intern şi a 
standardelor de competenţă. Standardele de Audit Intern ale Administra�iei se aplică şi astăzi 
şi au încorporate standardele de audit intern internaţionale. Simultan cu evoluţia guvernanţei 
în sectorul privat, auditul intern a evoluat de la o abordare bazată pe control la o abordare 
bazată pe riscuri, aşa cum apare încorporată în standardele din 2001. 

Perioada după anul 2000 a adus schimbări importante în cadrul administra�iei, ini�iindu-se 
un program de lucru performant, cu scopul de a consolida managementul riscului în cadrul 
acesteia. Programul s-a derulat între 2002 şi 2006 şi a introdus linii directoare centrale 
referitoare la principiile de management al riscului, precum şi un cadru de evaluare a nivelului 
de maturitate care să stea la baza îmbunătăţirilor viitoare. Un alt eveniment important a avut 
loc în 2002, când Funcţionarului Contabil i s-a impus să semneze şi să facă publică o 
Declaraţie privind Controlul Intern (DCI) în Raportul şi Conturile Anuale. În paralel, au avut 
loc alte schimbări pe parcursul trecerii de la contabilitatea decontărilor în numerar la 

                                                            
1 Informaţii furnizate de Trezoreria Majestăţii Sale la data de 30 mai 2011. 
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contabilitatea resurselor, având ca rezultat o mai mare deschidere în ceea ce priveşte 
raportările financiare şi utilizarea activelor. 

În 2005 a fost elaborat primul Cod de Guvernanţă Corporativă pentru departamentele 
administra�iei centrale. Până la acel moment, existaseră consilii numai în anumite părţi ale 
administra�iei, iar acest cod a impus existenţa consiliilor în toate departamentele 
administra�iei centrale, având sprijinul unui comitet independent de audit. Acolo unde deja 
existau comitete de audit, acestea erau alcătuite predominant din membrii executivi ai 
organizaţiei. Codul de Guvernanţă Corporativă şi Manualul Comitetelor de Audit aferent 
menţionează foarte clar cum comitetele de audit trebuie să fie alcătuite din directori 
neexecutivi independenţi, care să realizeze o contestare independentă a executivului şi să 
consolideze independenţa şi focalizarea pe auditul intern şi extern. Aceste schimbări au fost 
menite să alinieze administra�ia centrală la cele mai bune practici aplicate în sectorul privat. 

În timp ce opiniile politice diferite au influenţat dimensiunea şi forma administra�iei centrale, 
principiile bunei guvernanţe, controlului şi managementului riscului, deschiderea şi 
transparenţa au rămas constante. De-a lungul anilor, rolul Funcţionarului Contabil a fost 
esenţial pentru răspunderea în administra�ia centrală, iar managementul curent al 
administra�iei publice a fost separat de influenţele politice neoportune. Conceptele de bază s-
au schimbat foarte puţin. Regularitatea, adecvarea şi raportul preţ/calitate au rămas obiective 
principale, la fel şi fezabilitatea şi necesitatea de a evita risipa, frauda, controlul deficitar şi 
alte deficienţe de management. Trezoreria de�ine ini�iativa în domeniul guvernanţei şi 
disciplinei financiare, colaborând direct cu cabinetul în acest sens şi pentru alte chestiuni 
politice. Trezoreria este informată despre constatările şi recomandările BNA şi ale 
Comitetului pentru Conturile Publice (un comitet parlamentar bipartit care revizuieşte 
chestiunile privind raportul calitate/preţ în cadrul guvernului), precum şi despre evoluţiile 
privind guvernanţa corporativă în sectorul privat. 

 

2. Mediul controlului public intern 

Controlul public intern în Marea Britanie se efectuează conform unui cadru de guvernanţă şi 
disciplină financiară elaborat special pentru mediul administra�iei centrale. Se aliniază la 
cerinţele de guvernanţă corporativă utilizate în mediul privat, însă au fost adaptate astfel încât 
să reflecte structurile unice de răspundere din sectorul guvernamental. În acest sens, datoria de 
a supraveghea fondurile publice este fundamentală. 

Trezoreria  

Trezoreria stabileşte regulile de bază pentru administrarea banilor publici şi, în acest sens, este 
răspunzătoare în faţa parlamentului. Administra�iile locale pot avea interpretări proprii ale 
regulilor de bază, însă de obicei acestea sunt foarte asemănătoare. Conturile se elaborează în 
sistemul contabilităţii resurselor, raportându-se cheltuielile administra�iei centrale şi 
analizându-se cheltuielile în funcţie de obiective şi segmente de activitate. Conturile se 
bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 
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Puterile exercitate pentru alocarea resurselor publice au ca fundament dreptul cutumiar, 
legislaţia primară şi secundară, procedura parlamentară, atribuţiile miniştrilor şi alte practici 
sau precedente statornicite. Relaţia între guvern, care acţionează în numele Coroanei, şi 
parlament, care reprezintă interesul public, este esenţială în gestionarea resurselor publice. 
Miniştrii încearcă să implementeze politicile guvernului şi să presteze servicii publice prin 
intermediul funcţionarilor publici, însă pot face acest lucru numai atunci când parlamentul 
acordă dreptul de a colecta, angaja şi cheltui resurse. În acest proces, sarcina de a respecta şi a 
asigura drepturile guvernului şi parlamentului îi revine trezoreriei. 

Funcţionarii publici sunt de asemenea obliga�i să respecte norme etice şi comportamentale, 
prevăzute în Codul Funcţionarului Public – spre exemplu, manifestarea valorilor şi 
standardelor de comportament aşteptate de la toţi funcţionarii publici, cum ar fi integritatea, 
onestitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea. De asemenea, există un Cod de Management al 
Administra�iei Publice, care prevede reglementări şi instrucţiuni către departamente şi agenţii 
privind termenii şi condiţiile serviciului funcţionarilor publici şi delegărilor acordate 
miniştrilor şi funcţionarilor şefi de departamente, precum şi condiţiile corespunzătoare 
delegărilor respective. 

Standardele de comportament aşteptate de la miniştri sunt stipulate în Codul Ministerial. 
Miniştrii dispun de puteri vaste pentru a elabora politici şi a emite instrucţiuni funcţionarilor 
lor. Cu toate acestea, este necesară o legislaţie specifică pentru a autoriza cheltuirea fondurilor 
publice în vederea îndeplinirii obiectivelor acestora. Miniştrii sunt singurii care pot înainta 
parlamentului o propunere de creştere a veniturilor publice prin impozitare sau să angajeze 
sau să cheltuiască fonduri publice pentru atingerea obiectivelor de politici. Impozitele pot fi 
colectate şi fondurile publice pot fi trase numai cu autorizarea parlamentului în acest sens. 
Parlamentul aprobă legislaţia care împuterniceşte miniştrii să-şi implementeze politicile �i 
finanţează serviciile atunci când aprobă cererile de alocare a resurselor, inclusiv aprobarea 
resurselor nete de numerar, în fiecare an. 

Trezoreria se asigură că departamentele îşi folosesc puterile numai aşa cum le-au fost acordate 
şi că veniturile sunt colectate �i resursele sunt cheltuite numai în limitele convenite. 
Trezoreria controlează cheltuielile publice, aşadar toată legislaţia care afectează cheltuielile, 
fie ea primară sau secundară, trebuie să aibă susţinerea trezoreriei înainte de a fi introdusă. 

În procesul de control central, bugetele şi estimările sunt esenţiale. Departamentelor le sunt 
alocate bugete structurate în resurse şi totalul capitalurilor. La rândul său, fiecare departament 
al administra�iei centrale îşi alocă bugetul în funcţie de propriile responsabilităţi, alocând 
servicii în cascadă entită�ilor cărora le acordă granturi, cum ar fi organismele publice non-
departamentale (OPND). La elaborarea cadrului bugetar, se utilizează diverse mecanisme care 
să încurajeze alocarea înţeleaptă şi eficientă a cheltuielilor publice în sensul îndeplinirii 
obiectivelor guvernului, inclusiv limitarea autorităţii delegate şi obligativitatea ca trezoreria să 
aprobe toate cheltuielile noi şi disputabile. Cadrul bugetar este prevăzut în Ghidul privind 
Bugetul Consolidat.  

Convenirea bugetelor departamentale în sine nu conferă autoritatea de a cheltui sau angaja 
resurse, fiind necesar acordul parlamentului pe parcursul procesului de estimare. Estimările 
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departamentelor care conţin una sau mai multe solicitări de resurse (SR) sunt înaintate 
parlamentului şi acoperă, pe rând, câte un an financiar. La rândul lor, estimările 
departamentelor conţin prevederi referitoare la numerar şi alte resurse pentru a finanţa 
organismele independente (OI) prin granturi sau împrumuturi. Comitetele de selecţie din 
cadrul departamentelor pot examina planurile cuprinse în estimările departamentale. Odată 
aprobate, estimările în cauză reprezintă limitele cheltuielilor votate de parlament şi prevăzute 
în legile corespunzătoare. Acestea stipulează autoritatea legală pentru a efectua cheltuieli 
publice în domeniul respectiv (care descrie activităţile pentru care sunt permise cheltuielile). 

În limita standardelor cerute de parlament şi sub rezerva controlului şi îndrumării din partea 
ministerelor, departamentele dispun de o libertate considerabilă privind modul în care îşi 
organizează, direcţionează şi gestionează resursele pe care le au la dispoziţie. Func�ionarului 
Contabil din fiecare departament, în limita instrucţiunilor miniştrilor, îi revine sarcina de a 
controla şi răspunde de activităţile departamentului. Funcţionarul Contabil este de obicei 
funcţionarul public cu cea mai mare vechime în organizaţie şi trebuie să fie capabil să asigure 
parlamentul şi opinia publică de faptul că respectă cele mai înalte standarde de probitate în 
gestionarea fondurilor publice. Funcţionarul Contabil semnează personal conturile de resurse, 
raportul anual şi o DCI anuală.  

Organismele publice trebuie să dea asigurări că gestionează şi controlează resursele de care 
sunt responsabile în mod adecvat. DCI este un document de răspundere important pentru 
comunicarea acestor asigurări către parlament şi cetăţeni. DCI oferă un raport transparent şi 
responsabil despre problemele privind controlul şi riscurile cu care se confruntă organizaţiile 
administra�iei centrale. DCI reprezintă mijlocul prin care Funcţionarul Contabil îşi declară 
abordarea şi responsabilitatea privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţa 
corporativă. De asemenea, este vehiculul prin care sunt evidenţiate slăbiciunile existente în 
sistemul de control intern în cadrul organizaţiei şi face parte din Raportul şi Conturile Anuale. 

DCI implică obligaţia de publicare a informa�iilor pentru toate entităţile administra�iei 
centrale care aplică Manualul de Raportare Financiară (MRF) al trezoreriei �i este un 
document de răspundere de bază. Auditorii externi vor revizui DCI pentru a se asigura că a 
fost întocmită în conformitate cu liniile directoare ale guvernului şi că este bazată pe 
cunoştinţele auditorilor privind entitatea respectivă. 

Toate organizaţiile îşi vor dezvolta propriile aranjamente de management al riscului şi 
asigurări de management pentru a sprijini raportările periodice şi includerea lor în DCI. 
Acestea vor include detalii privind modul în care organizaţiile asigură o derulare eficientă şi 
eficace a activităţii lor şi evită risipa şi fraudele. De asemenea, o componentă esenţială a 
aranjamentelor de guvernanţă la nivelul organizaţiilor va fi activitatea independentă de audit 
intern, prin care Funcţionarului Contabil i se oferă o evaluare obiectivă a, şi o opinie privind 
adecvarea şi eficienţa globală a cadrului organizaţiei în ceea ce priveşte guvernanţa, 
managementul riscului şi controlul. Opiniile Şefului de Audit Intern sunt un element cheie al 
cadrului de asigurare pe care Funcţionarul Contabil trebuie să-l comunice prin completarea 
DCI anuale. 
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Biroul Naţional de Audit 

Cu sprijinul BNA, Controlorul Financiar şi Auditorul General (C & AG) ajută parlamentul să 
controleze cum au fost alocate în practică fondurile publice. C & AG este independent de 
guvern, fiind auditorul extern pentru aproape toate organismele administra�iei centrale 
(administra�iile locale au proprii Auditori Generali). C & AG are drepturi semnificative şi 
vaste de a inspecta registrele diverselor organisme publice. Acest lucru include auditarea 
financiară a conturilor de resurse ale departamentelor şi OPND-urilor, asigurând că acele 
conturi de resurse au fost întocmite adecvat şi nu conţin prezentări eronate, precum şi 
confirmarea că tranzacţiile subiacente au beneficiat de autoritatea parlamentară 
corespunzătoare. BNA realizează, de asemenea, revizuiri ale raportului calitate/pre�, 
evaluând economia, eficienţa şi eficacitatea cu care banii publici au fot alocaţi în domeniile 
vizate ale afacerilor publice. Combinarea acestor factori indică faptul că BNA joacă un rol 
cheie în materie de disciplină financiară, adecvare şi eficienţă. 

Prin raportarea către parlament a rezultatelor auditurilor (situaţiile financiare ale tuturor 
departamentelor guvernului şi ale altor organisme publice), BNA trage la răspundere 
departamentele şi organismele guvernului pentru modul în care folosesc banii publici. De 
asemenea, ajută managerii din sectorul public să-şi îmbunătăţească performanţa şi serviciile 
prestate prin elaborarea anuală a aproximativ 60 de rapoarte privind raportul calitate-pre�. 

BNA colaborează cu mai multe organisme guvernamentale şi non-guvernamentale pentru 
combaterea fraudei şi reducerea costurilor fraudei pentru economia Marii Britanii. Părţile 
interesate sunt, printre altele, Autoritatea Naţională Antifraudă (ANA), Forumul pentru o 
Bună Guvernare CIPFA, Comisia de Audit şi Serviciul de Luptă Antifraudă (Counter Fraud 
Champions) (a se vedea mai jos). 

Drepturile de audit ale BNA sunt conferite şefului BNA, C & AG. Comitetul parlamentar, 
Comisia pentru Conturile Publice, supervizează activitatea BNA (are în jur de 900 membri), 
numeşte auditorii externi ai BNA şi examinează rezultatele acestuia. Aceste puteri şi atribuţii 
specifice sunt prevăzute în mai multe legi ale parlamentului, prin care: 

 este înfiinţat BNA şi este numit C & AG; şi 
 multe dintre auditurile C & AG devin statutare, este permisă efectuarea controalelor  

privind raportul calitate-pre� şi BNA este învestit cu drepturi vaste de acces la 
informaţii în scopuri de audit. 

Legi separate prevăd autoritatea legală a C & AG de a audita colectarea anumitor impozite, 
taxe şi comisioane de licenţă şi de a constata dacă organismele responsabile de colectarea 
veniturilor au stabilit un cadru şi au implementat în mod corespunzător norme şi proceduri 
adecvate pentru a asigura o verificare eficientă a evaluării, colectării şi alocării veniturilor de 
care sunt responsabile. 
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Auditarea de către BNA a situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit (Marea Britanie şi Irlanda) emise de Consiliul pentru Practici de Audit 
(CPA). Rezultatele BNA se concentrează pe următoarele trei domenii generale: 

 informarea guvernului, pentru încurajarea guvernului de a face eforturi pentru a-şi 
baza deciziile pe informaţii fiabile, complete şi comparabile; 

 managementul financiar şi raportarea, pentru a îmbunătăţi gestionarea activităţilor şi a 
încuraja funcţia financiară în departamente, care să aibă o contribu�ie semnificativă; 

 servicii eficiente din punct de vedere al costurilor, pentru a încuraja departamentele să 
înţeleagă mai bine elementele cheie ale ciclului prestării serviciilor şi costul acestora. 

DCI, un document obligatoriu de răspundere publică ce descrie eficienţa controalelor interne 
dintr-o organizaţie, este revizuită de BNA în cadrul auditului situaţiilor financiare. Pentru a 
asigura parlamentul că organismele publice gestionează şi controlează resursele de care sunt 
responsabile în mod corespunzător, BNA revizuieşte DCI-urile pentru a verifica dacă acestea 
sunt susţinute de dovezi consistente şi dacă acele controale subiacente sunt suficient de 
fiabile. 

3. Conceptul de control public intern în administraţie 

3.1. Implementarea mediului de control 

Răspunderea managementului este clar prevăzută în ceea ce priveşte guvernanţa şi disciplina 
financiară. În mod normal, funcţionarul cu cea mai mare vechime care conduce departamentul 
sau organizaţia este numit Funcţionar Contabil. Această răspundere va fi stabilită foarte clar în 
momentul numirii. Funcţionarul Contabil trebuie să stabilească şi să dovedească prin acte 
alocarea clară şi delegarea responsabilităţilor către funcţionarii din departament, însă îşi 
asumă personal răspunderea şi responsabilitatea în faţa parlamentului în acest sens, 
independent de ministru. 

Funcţionarul Contabil este responsabil personal în faţa parlamentului de regularitatea, 
adecvarea, raportul calitate-pre� şi fezabilitatea în ceea ce priveşte folosirea banului public. 
Aceasta presupune să se asigure că există o structură de guvernanţă eficientă şi controale 
interne fiabile. În cazul unui departament mare, alţi funcţionari seniori pot fi numiţi 
Funcţionari Contabili suplimentari, însă Funcţionarului Contabil Departamental sau Principal 
îi va reveni responsabilitatea globală în faţa parlamentului de a asigura un standard înalt de 
management financiar în cadrul departamentului în ansamblu. 

În conformitate cu Gestionarea Banului Public, Funcţionarului Contabil îi revine sarcina de a 
stabili un mediu adecvat de control, potrivit pentru natura, activitatea şi profilul unic de risc cu 
care se confruntă organizaţia. Delegările financiare şi funcţionale vor fi atribuite astfel încât 
Funcţionarul Contabil să beneficieze de sprijin pentru toate responsabilităţile pe care le deţine. 
Trebuie să existe delegări, controale şi aranjamente de raportare adecvate, astfel încât să se 
ofere consiliului, Funcţionarului Contabil şi, în ultimă instanţă, miniştrilor, asigurări privind 
activităţile derulate, standardele şi scopurile acestora. La rândul lor, aceste aranjamente 
trebuie să furnizeze managementului informaţii, astfel încât să permită ajustarea planurilor de 
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execu�ie după cum va fi necesar. Acelaşi tip de feedback ar trebui să permită miniştrilor să-şi 
reconsidere politicile, acolo unde se dovedeşte necesar. 

 

3.2. Managementul riscului 

Funcţionarul Contabil trebuie să stabilească un sistem de control intern adecvat şi solid, care 
să includă şi un cadru robust privind managementul riscului. Orientările de la centru privind 
principiile unui bun management al riscului sunt stabilite la nivel central în Cartea Portocalie 
a trezoreriei. Departamentele şi OI-urile sunt responsabile de stabilirea unor aranjamente 
adecvate de management al riscului, care să corespundă nevoilor lor specifice privind 
guvernanţa şi răspunderea. Prin urmare, modul de implementare a managementului riscului va 
fi diferit în funcţie de natura modelelor de activitate şi structurilor existente, însă va urma 
principii similare, aşa cum sunt prevăzute în Cartea Portocalie. Aceasta specifică foarte clar că 
managementul riscului trebuie condus de la vârf şi trebuie integrat în rutina de lucru şi 
activităţile normale ale organizaţiei. Trezoreria a mai elaborat şi un Cadru de Evaluare a 
Managementului Riscului, pe care departamentele îl pot utiliza la evaluarea nivelului de 
maturitate al aranjamentelor lor referitoare la managementul riscului. 

3.3. Implementarea activităţilor de control 

Activităţile de control variază în funcţie de departament şi de tipul serviciilor prestate. Fiecare 
organizaţie va implementa aranjamente şi politici specifice pentru controlul activităţilor lor, 
incluzând aici adoptarea deciziilor, monitorizarea rezultatelor, reac�ia la fraudă, 
managementul financiar, aranjamentele privind managementul riscului etc. Departamentelor li 
se sugerează să documenteze alocarea responsabilităţilor şi procesele prin care acestea vor fi 
executate. 

3.4. Procesele de gestionare a informaţiilor şi comunicării 

Departamentele trebuie să implementeze sisteme de management al informaţiilor, care să 
asigure respectarea raportului calitate/pre� şi calitatea serviciilor prestate şi care să permită 
ajustări punctuale. Acestea au nevoie de informaţii periodice şi relevante pentru manageri 
privind costurile (inclusiv costurile unitare), eficienţa, calitatea şi rezultatele în raport cu 
obiectivele, pentru a permite evaluarea raportului calitate/pre�. 

3.5. Monitorizarea activităţilor de control şi perfec�ionarea continuă a acestora 

După stabilirea unui sistem solid de control intern, acesta trebuie să fie supus revizuirilor şi 
raportărilor periodice. Organismele publice trebuie să furnizeze asigurări că gestionează şi 
controlează resursele de care sunt responsabile în mod adecvat. DCI este un document 
important de răspundere în ceea ce priveşte comunicarea acestor asigurări parlamentului şi 
cetăţenilor. Oferă un raport transparent şi responsabil asupra controlului şi riscurilor cu care se 
confruntă organizaţiile administra�iei centrale. Deşi în mod normal este completată anual, se 
recomandă să fie luată în considerare de mai multe ori pe parcursul anului. Comitetul de 
Audit, compus din directori neexecutivi independenţi, sprijină Funcţionarul Contabil, având 
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ca responsabilitate principală revizuirea caracterului cuprinzător �i fiabil al asigurărilor 
furnizate pe parcursul anului. 

Funcţionarul Contabil va semna anual o DCI, declarând abordarea pe care a folosit-o şi 
răspunderea sa privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţa corporativă. 
Aceasta va semnala orice slăbiciune existentă în sistemul de control intern al organizaţiei, ce 
va fi făcută publică în Raportul şi Conturile Anuale. Pentru respectarea acestei obligaţii, 
trebuie să existe o serie de dovezi pe baza cărora să se întocmească DCI. Acestea vor fi sub 
forma unor rapoarte ale conducerii elaborate de către directori şi managerii seniori, în care să 
ateste modul în care şi-au respectat obligaţiile individuale ce le-au fost delegate şi care să fie 
acompaniate de o opinie separată şi independentă furnizată de Şeful de Audit Intern. 
Comitetul de Audit va lua în considerare asigurările care stau la baza DCI, pe care o vor 
revizui în numele Funcţionarului Contabil înainte ca aceasta să fie finalizată. DCI este 
revizuită de auditori externi, în cadrul auditului situaţiilor financiare, pentru a garanta că 
aceasta este conformă cu situaţiile financiare şi dovezile acumulate pe parcursul activităţii. În 
cazul în care nu este conformă sau nu a fost întocmită potrivit orientărilor relevante, auditorii 
externi vor raporta acest lucru.  

Aranjamentele de mai sus acoperă activităţile finanţate de Ministerul de Finanţe. În cazul 
activităţilor care beneficiază de finanţare europeană, se vor aplica în mod riguros 
aranjamentele suplimentare privind controlul obligatoriu, auditul şi verificările.  

3.6. Auditul intern 

3.6.1. Context 

Ministrul este responsabil de politica guvernului, însă nu este o parte executivă a organizaţiei 
responsabilă de implementarea şi execu�ia politicilor. De obicei, directorul executiv cu cea 
mai mare vechime în organizaţie este desemnat Funcţionar Contabil şi, pe lângă sprijinul 
acordat ministrului, este răspunzător separat şi personal în faţa parlamentului şi opiniei 
publice pentru adecvarea, regularitatea şi raportul calitate/pre� al fondurilor pe care 
organizaţia sa le consumă şi pentru fezabilitatea activităţii organizaţiei. Funcţionarul Contabil 
trebuie să menţină un sistem de control intern solid aflându-se la conducerea organizaţiei şi 
trebuie să semneze o declaraţie anuală prin care să ateste faptul că acest aspect a fost revizuit 
în permanenţă, semnalând orice slăbiciune semnificativă în DCI care este inclusă în Raportul 
şi Conturile Anuale. 

Auditul intern nu este o cerinţă de reglementare, dar este consacrat ca o parte obligatorie a 
aranjamentelor privind guvernanţa şi asigurarea în cadrul normelor politicilor centrale. 
Aceasta înseamnă că orice departament şi OI al guvernului va avea un serviciu de audit intern. 
Scopul principal al auditului intern este să furnizeze Funcţionarului Contabil o evaluare 
obiectivă a, şi o opinie privind adecvarea şi eficienţa per ansamblu a cadrului organizaţiei în 
ceea ce priveşte guvernanţa, managementul riscului şi controlul. Opinia Şefului de Audit 
Intern este un element cheie al cadrului de asigurare pe care Funcţionarul Contabil trebuie să-l 
folosească pentru a raporta finalizarea DCI anuale. Din acest motive, standardele noastre 
prevăd că Şeful de Audit Intern trebuie să fie calificat din punct de vedere profesional. 
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3.6.2. Rolul auditului intern 

Pentru a asigura independenţa în cadrul organizaţiei, auditul intern ar trebui să raporteze direct 
Funcţionarului Contabil, independent de toţi ceilalţi directori. De asemenea, ar trebui să aibă o 
linie de raportare către consiliu, funcţie care este îndeplinită în mod normal de un Comitet de 
Audit neexecutiv şi independent. Aceste aranjamente sunt prevăzute în Standardele de Audit 
Intern ale Administra�iei, emise de trezorerie şi care înglobează standardele internaţionale ale 
Institutului Auditorilor Interni. Cartele Auditului stabilesc scopul, autoritatea şi 
responsabilitatea auditului intern, făcând referire la necesitatea de a fi independent, şi sunt 
aprobate de managementul senior şi de consiliu. Auditorii interni nu ar trebui să îndeplinească 
sarcini în afara sferei lor de acţiune profesionale. În cazul în care procedează astfel, aceste 
sarcini trebuie divulgate în mod deschis şi trebuie luate măsuri relevante pentru a evita 
compromiterea rolului lor obiectiv. 

Programul activităţii de audit necesită o analiză de audit profesionistă care să stabilească 
gradul de acoperire necesar pentru a oferi o asigurare suficient de solidă cu privire la cadrul 
managementului riscului, controlului şi guvernanţei. Strategiile şi planurile de audit trebuie să 
fie convenite cu Funcţionarul Contabil şi cu consiliul/Comitetul de Audit, pentru a asigura că 
obiectivele şi resursele acestora sunt adecvate. La acest punct sunt incluse diverse tipuri de 
audit, inclusiv audit financiar, acoperire IT, activităţi strategice şi operaţionale, activităţi de 
programare şi pregătire a proiectului, securitate şi securitatea informaţiilor, precum şi revizuiri 
obligatorii, după cum se va considera adecvat pentru guvernanţa, structura, responsabilităţile 
şi profilul unic al riscului în organizaţia respectivă. Activitatea de audit se va concentra foarte 
mult pe eficacitate, eficienţă �i economie �i, în acela�i timp, va urmări cu aten�ie orice 
posibilitate de fraudă. Unii auditori interni pot realiza activită�i de conformitate, însă în mod 
normal ne-am a�tepta ca acest lucru să reprezinte o parte independentă a aranjamentelor de 
asigurare proprii ale managementului, pe care auditul intern se poate baza dacă este satisfăcut 
că aceste activită�i s-au derulat în mod obiectiv �i eficient. 

Misiunile de consultan�ă sunt o parte recunoscută a activită�ii de audit intern. Cu toate 
acestea, standardele noastre merg dincolo de standardele interna�ionale, stipulând că 
angajamentele de consultan�ă trebuie să aibă ca scop îmbunătă�irea guvernan�ei, 
managementului riscului �i controlului, că dovezile adunate ar trebui să contribuie la 
formarea opiniei �efului de Audit Intern �i că auditorul intern trebuie să rămână obiectiv �i 
să nu-�i asume responsabilitatea managerului. 

Rolul auditului intern nu este acela de a gestiona riscul de fraudă în numele organiza�iei, ci 
de a oferi o asigurare că riscurile, inclusiv riscul de fraudă, sunt gestionate în mod eficient. 
Dacă, pe durata unei misiuni de audit, auditorii interni identifică slăbiciuni în sistemul de 
control care ar putea favoriza fraudele sau găsesc dovezi că s-a comis sau se comite o fraudă, 
vor consulta politica/procedurile locale de audit intern privind abordarea suspiciunilor de 
fraudă �i vor consulta planul de reac�ie la fraudă al organiza�iei. Acestea prevăd de obicei 
cum trebuie să se ac�ioneze �i cine trebuie alertat. Poate fi necesar ca auditorii să î�i 
extindă activitatea de audit �i să conceapă teste suplimentare pentru identificarea 
activită�ilor ce pot indica unele cazuri de fraudă. De asemenea, poate fi necesar să ia în 
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calcul drepturile oricăror presupu�i făptuitori pentru a hotărî dacă există dovezi clare de 
fraudă pentru recomandarea unei investiga�ii. Dimensiunea suspiciunii va trebui înregistrată, 
astfel încât să fie inclusă în asigurarea globală a �efului de Audit Intern. Un aspect important 
este momentul la care trebuie alertat managementul (de exemplu, personalul cu atribu�ii 
antifraudă delegate sau un Ofi�er de Raportare privind Spălarea Banilor). Aceasta va fi o 
hotărâre cheie a �efului de Audit Intern, bazată pe circumstan�ele individuale �i pe 
politicile, procedurile �i responsabilită�ile stabilite la nivel local. 

Recomandările auditorilor sunt percepute ca ac�iuni de management convenite, a căror 
implementare revine managementului de linie. Auditul intern trebuie să stabilească un proces 
de supraveghere, pentru a monitoriza �i asigura faptul că ac�iunile de management au fost 
implementate în mod eficient sau că managementul senior a acceptat riscul de a nu lua măsuri. 
�efului de Audit Intern îi revine conceperea de proceduri clare de escaladare pentru orice 
reac�ie a managementului pe care o consideră nepotrivită în raport cu riscul identificat. 
Comitetul de Audit joacă un rol cheie pentru a asigura că reac�ia managementului �i 
rezolvarea problemelor sunt satisfăcătoare. Responsabilită�ile Comitetului de Audit sunt 
prevăzute în Manualul Comitetului de Audit publicat de trezorerie. 

3.6.3. Rela�ia cu auditul extern 

În cadrul administra�iei centrale, BNA, sub conducerea C & AG, este responsabil de auditul 
extern. BNA auditează situa�iile financiare ale tuturor departamentelor, agen�iilor �i altor 
organisme publice ale administra�iei centrale �i raportează rezultatele parlamentului. De 
asemenea, întocme�te în fiecare an aproximativ 60 de studii privind raportul calitate/pre�, în 
care analizează modul cum au fost implementate proiectele, programele �i ini�iativele 
guvernamentale. Auditorul extern este independent de guvern �i activitatea sa se desfă�oară 
în principal în beneficiul parlamentului �i opiniei publice, având de asemenea o importan�ă 
deosebită pentru organiza�ie. Rezultatele analizelor auditului extern sunt publice. Există 
organisme de audit extern echivalente pentru fiecare domeniu al administra�iilor locale �i 
Comisia de Audit este responsabilă de numirea auditorilor pentru autorită�ile locale �i 
institu�iile de servicii medicale din Anglia, precum �i de promovarea raportului 
calitate/pre� în aceste sectoare. 

Auditul intern �i auditul extern sunt încurajate să coopereze prin împărtă�irea de strategii, 
planuri �i practici de lucru menite să optimizeze gradul de acoperire al auditului �i să reducă 
obliga�iile de audit ale organiza�iei. Auditorii externi se pot baza pe activitatea de audit 
intern în conformitate cu ISA 610 dacă se consideră că aceasta a fost suficient de obiectivă, 
relevantă din punct de vedere tehnic �i realizată cu aten�ia profesională datorată. 

3.6.4. Rolul Comitetului de Audit 

Comitetul de Audit este un comitet independent al consiliului, format din directori neexecutivi 
independen�i. Comitetul are responsabilită�i specifice în ceea ce prive�te activitatea de 
audit intern �i extern, precum �i aspectele de asigurare �i raportare financiară. Oferă o 
contestare independentă a executivului �i una dintre principalele sale sarcini este de a verifica 
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să existe o asigurare cuprinzătoare �i fiabilă care să sprijine Func�ionarul Contabil în 
îndeplinirea responsabilită�ilor sale. 

A�adar, există o sinergie majoră între misiunea �efului de Audit Intern �i rolul Comitetului 
de Audit. Comitetul va fi interesat în mod normal de carta/termenii de referin�ă ai auditului 
intern, pentru a se asigura că acesta are un statut suficient �i independent pentru a-�i 
desfă�ura activitatea în mod liber �i eficient. De asemenea, va manifesta un interes deosebit 
pentru adecvarea resurselor de audit. Comitetul va sfătui consiliul �i Func�ionarul Contabil 
cu privire la strategiile �i planurile de audit intern, formându-�i o părere cu privire la felul în 
care acestea sprijină �eful de Audit Intern să-�i îndeplinească responsabilitatea de a furniza o 
opinie anuală privind adecvarea per ansamblu �i eficien�a guvernan�ei, managementului 
riscului �i proceselor de control ale organiza�iei. Comitetul va monitoriza rezultatele 
activită�ii de audit intern �i reac�ia managementului la problemele apărute în urma acestei 
activită�i.  

3.7. Coordonarea controlului public intern 

Trezoreria �i cabinetul sunt principalele departamente ale guvernului responsabile de trasarea 
politicilor �i promovarea principiilor de bună practică. Regulile �i principiile privind 
guvernan�a, disciplina financiară �i controlul sunt stabilite la nivel central. Consiliul 
Consultativ pentru Raportări Financiare (CCRF) consiliază trezoreria privind principii de 
contabilitate de natură tehnică pentru întocmirea situa�iilor financiare. CCRF ac�ionează ca 
element independent în procesul de stabilire a standardelor de contabilitate pentru guvern �i 
există pentru a promova cele mai înalte standarde posibile de raportare financiară. CCRF 
asigură că orice interpretare sau adaptare a practicii contabile general acceptată în contextul 
sectorului public este justificată �i adecvată. 

Coordonarea bunelor practici se realizează în mare parte prin aranjamente de rela�ionare 
profesională. Spre exemplu, trezoreria are echipe centrale care preiau ini�iativa în ceea ce 
prive�te sprijinirea profesiei financiare a guvernului �i a auditorilor interni ai guvernului, 
stabilirea politicilor �i bunelor practici, organizarea evenimentelor �i îndrumarea pentru 
dezvoltarea profesiei respective. Profesioni�tii sunt încuraja�i să împărtă�ească domenii de 
interes comun �i să contribuie la promovarea îmbunătă�irilor la toate nivelurile guvernului. 
Există, de asemenea, un Grup de Audit Interdepartamental, care împărtă�e�te bune practici 
în auditarea activită�ilor finan�ate din fonduri europene. 

Departamentele sunt direct răspunzătoare de rezultatele lor �i î�i gestionează propriile 
programe de perfec�ionare continuă. Fiecare departament trebuie să prezinte public cât de 
bine a func�ionat sistemul său de control intern în rapoartele �i conturile sale anuale, care 
sunt auditate �i publicate. Func�ionarul Contabil trebuie să realizeze o evaluare a dovezilor 
�i să facă publice informa�iile în mod corespunzător, pe baza rapoartelor conducerii 
furnizate de directori �i a unei opinii independente din partea �efului de Audit Intern. Există 
o serie de instrumente dezvoltate la nivel central �i puse la dispozi�ia departamentelor, 
pentru ca acestea să evalueze �i să-�i îmbunătă�ească capacită�ile de lucru. Spre exemplu, 
există instrumente de evaluare pentru achizi�ii, controlul programelor �i proiectelor, 
managementul financiar, auditul intern, managementul riscului, managementul riscului 
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informatic, securitate, fraudă, riscul sistemelor financiare, raportul calitate/pre� etc. 
Departamentele trebuie să-�i evalueze propria capacitate prin exercitarea responsabilită�ilor 
zilnice �i conceperea de instrumente; rezultatele evaluării sunt adeseori validate independent 
prin revizuiri colegiale sau audit intern. 

BNA, la selectarea auditurilor privind raportul calitate/pre�, adeseori furnizează o perspectivă 
la nivel guvernamental asupra unor subiecte specifice, cum ar fi managementul riscului sau 
controlul financiar. În acest fel se pot semnala situa�ii în care anumite departamente nu au 
acelea�i rezultate ca altele �i trebuie să-�i îmbunătă�ească activitatea. Rapoartele sunt 
publice, iar cele privind raportul calitate/pre� furnizează dovezi pentru audierile Comitetului 
pentru Conturi Publice în numele parlamentului. 

Cabinetul este responsabil de oferirea de suport pentru primul-ministru �i cabinetul 
guvernului Regatului Unit. Lucrează îndeaproape cu trezoreria în materie de guvernan�ă �i 
ia ini�iativa în ceea ce prive�te capacită�ile �i securitatea. Secretarul cabinetului, �eful 
administra�iei publice, are o echipă de revizuire a capacită�ilor care comandă revizuiri ale 
capacită�ii privind performan�a departamentelor folosind lideri seniori din sectorul public, 
sectorul privat �i sectorul ONG-urilor. Ace�tia evaluează dacă departamentele au capacită�i 
corespunzătoare în materie de strategie �i leadership, cât de bine performează �i au în vedere 
dacă acestea dispun de un personal cu aptitudini corespunzătoare, de instrumente �i 
angajamente adecvate în rela�ia cu actorii principali, partenerii �i opinia publică. 

Din când în când, trezoreria revizuie�te situa�ia actuală a profesiei �i colaborează cu 
departamentele în planificarea �i implementarea oricăror îmbunătă�iri necesare. Ocazional, 
revizuirile sau propunerile sunt de o asemenea natură sau profil încât vor fi discutate de un 
comitet parlamentar. Spre exemplu, Comitetul de Selec�ie pentru Administra�ia Publică 
revizuie�te schimbările propuse privind aranjamentele în domeniul guvernan�ei la nivelul 
consiliului. Alte revizuiri sau propuneri sunt publicate pe site-ul trezoreriei, deseori ca parte a 
procesului de consultare departamentală înainte de a fi finalizate �i implementate. 

Pentru unele programe/proiecte cu risc ridicat, vizibilitatea centrală �i interven�ia sunt mai 
consistente. Spre exemplu, există un Grup de Revizuire a Proiectelor Majore (GRPM), care 
examinează �i aprobă cele mai mari �i complexe dintre proiectele majore ale guvernului. 
Alte proiecte importante trec prin procesul de aprobare de către trezorerie pentru a asigura că 
există un plan de lucru riguros pentru activitatea respectivă �i că acesta este accesibil �i 
viabil. Pentru aceste proiecte, este necesar un proiect de asigurare cuprinzător, care va fi supus 
aprobării prin acordare de puncte de către trezorerie pe parcursul ciclului de via�ă al acestuia. 

Auditorii interni revizuiesc aranjamentele în materia controlului intern din propriul 
departament pentru a informa Func�ionarul Contabil �i pentru a-i permite acestuia să-�i 
respecte obliga�iile privind răspunderea. Rapoartele de audit intern sunt numai pentru uz 
intern. Pot fi publicate în baza unei solicitări de informa�ii conform Legii privind Libertatea 
Informa�iilor, însă trebuie supuse testului interesului public înainte să fie divulgate. 

Auditorii interni sunt obliga�i în baza Standardelor de Audit Intern ale Administra�iei să 
realizeze periodic revizuiri interne ale propriei eficien�e �i, cel pu�in o dată la cinci ani, să 
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comande o revizuire externă independentă. Trezoreria a implementat mecanisme de revizuire 
colegială pentru a asigura că sunt disponibili revizori califica�i cu status �i experien�ă 
suficiente pentru a efectua o revizuire independentă a auditorilor care trebuie evalua�i. În 
cazul guvernului, trezoreria impune ca revizuirile să fie comandate de Func�ionarul Contabil, 
în calitate de principal receptor al asigurărilor. În cadrul trezoreriei există un �ef al Profesiei 
de Audit Intern al Guvernului care este responsabil de standardele de audit intern la nivelul 
întregului guvern �i derulează un program de perfec�ionare. În materie de coordonare, 
trezoreria sprijină rela�ionarea �i dezvoltarea profesională continuă. 

4. Lupta pentru combaterea fraudei 

BNA colaborează cu mai multe organisme guvernamentale şi non-guvernamentale pentru 
combaterea fraudei şi reducerea costurilor fraudei pentru economia Marii Britanii. Părţile 
interesate sunt, printre altele, Autoritatea Naţională Antifraudă (ANA), Forumul pentru o 
Bună Guvernare CIPFA, Comisia de Audit şi Serviciul de Luptă Antifraudă (Counter Fraud 
Champions). ANA este o agen�ie executivă a administra�iei centrale care reune�te 
eforturile multor organisme antifraudă din sectorul privat, sectorul public �i sectorul ONG, 
implicate în colectarea de informa�ii �i adoptarea de măsuri împotriva defraudatorilor. În 
cadrul administra�iei centrale a fost înfiin�ată re�eaua Serviciului de Luptă Antifraudă 
(Counter Fraud Champions), care reprezintă toate departamentele principale, cu scopul de a 
combate frauda �i erorile. Serviciul de Luptă Antifraudă va conduce activitatea de combatere 
a fraudei �i erorilor în propriile departamente din cadrul administra�iei centrale �i în 
agen�iile �i alte organisme publice de care departamentul este responsabil. Priorită�ile 
acestuia vor include impregnarea unei culturi antifraudă în sânul organiza�iei, măsurarea 
fraudei în departamentele lor �i publicarea cifrelor relevante pentru prima dată, asigurând-se 
că noile politici �i programe sunt securizate împotriva fraudei prin ini�ierea unor evaluări ale 
riscului de fraudă.   

5. Reforme în curs şi/sau viitoare 

Contabilitatea resurselor - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 

Pentru o perioadă, conturile şi bugetele guvernului britanic au fost întocmite în sistemul 
contabilităţii resurselor, ceea ce presupune aplicarea contabilităţii de angajamente pentru 
raportarea cheltuielilor administra�iei centrale şi un cadru pentru analiza cheltuielilor în 
funcţie de scopurile şi obiectivele departamentelor, precum şi corelarea acestora cu 
rezultatele, ori de câte ori este posibil. Acest lucru a stimulat departamentele să-şi 
îmbunătăţească managementul bunurilor şi obligaţiilor (activele şi pasivele). Sistemul oferă 
informaţii cu privire la utilizarea resursele pentru a îndeplini obiectivele şi pentru a permite 
utilizatorilor conturilor să evalueze mai uşor dacă contribuabilii beneficiază de un raport bun 
calitate/pre�. De curând s-au adoptat standardele IFRS, asigurându-se o consecven�ă 
crescută în ceea ce priveşte întocmirea conturilor în sectoarele public şi privat. 

Perspective clare 
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Această schimbare a simplificat raportările financiare către parlament, asigurând consistenţa 
acestora, conform normelor fiscale, în trei etape ale procesului – planurile, estimările şi 
rezultatele cheltuielilor. Astfel s-au aliniat bugetele, estimările şi conturile, permiţând 
trezoreriei să controleze ceea ce este necesar pentru respectarea normelor fiscale, stimulând 
raportul calitate/pre� şi reducând sarcinile departamentelor guvernamentale. De asemenea, au 
fost combinate şi/sau aliniate perioadele publicării documentelor de raportare financiară ale 
administra�iei pentru a evita duplicările şi a asigura o mai mare coerenţă. 

Conturile Administra�iei în ansamblu 

Această activitate presupune consolidarea conturilor a 300 de organisme ale administra�iei 
centrale, inclusiv administraţiile locale, 600 de organisme ale autorităţilor locale, 300 unită�i 
sanitare apar�inând Serviciului Na�ional de Sănătate (NHS and Foundation Trusts) şi 60 de 
corporaţii publice. Obiectivul constă în îmbunătăţirea răspunderii în faţa parlamentului, care 
să permită compararea datelor la nivelul sectorului public şi îmbunătăţirea calităţii datelor, 
inclusiv a celor utilizate în conturile naţionale. 

Sustenabilitatea 

Guvernul încurajează atât companiile cât şi organismele publice să-şi facă publice rezultatele 
privind sustenabilitatea şi mediul, prin intermediul rapoartelor şi conturilor anuale ale 
acestora. În acest sens, unele aspecte cel mai probabil vor deveni obligatorii pentru întreaga 
administra�ie centrală în 2011-12. 

Transparenţa 

Guvernul încurajează o mai mare transparenţă în operaţiunile sale, pentru a permite opiniei 
publice să tragă la răspundere organismele publice şi politicienii. Aceasta include 
angajamentele privind cheltuielile publice, menite să contribuie la reducerea deficitului şi la 
obţinerea unui raport mai bun calitate/pre�. În cadrul acestui plan privind transparenţa, 
guvernul şi-a asumat o serie de angajamente iniţiale cu privire la cheltuielile administra�iei 
centrale, inclusiv publicarea mai intensă a informa�iilor. Planurile de afaceri şi progresele 
făcute în raport cu angajamentele cheie vor fi publicate, de asemenea, în mod sistematic. 

Guvernanţa - Principalii Membri Neexecutivi ai Consiliului 

Începând din mai 2010 s-a schimbat Codul Ministerial, astfel încât Secretarul de Stat va 
conduce consiliul departamental (ocazional, Principalul Membru Neexecutiv al Consiliului 
sau un alt membru al consiliului ministerial va putea fi delegat, dacă va fi necesar). Anterior, 
în mod normal Func�ionarul Contabil prezida consiliul în numele departamentelor. Această 
modificare a fost introdusă într-un Cod revizuit de Guvernanţă Corporativă pentru 
administra�ia centrală. Pentru a respecta această modificare, fiecare consiliu are acum un 
Membru Principal Neexecutiv al Consiliului, care se întâlneşte periodic cu alţi membri 
neexecutivi ai consiliului pentru a se asigura că opiniile lor sunt înţelese şi că Secretarul de 
Stat este informat de orice suspiciune (se asigură inclusiv că membrii neexecutivi se întâlnesc 
din când în când în particular cu Secretarul de Stat). Principalii Membri Neexecutivi ai 
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Consiliului sprijină Secretarul de Stat în rolul acestuia de Preşedinte al Consiliului şi asigură 
legătura cu Principalii Membri Neexecutivi ai Consiliului la nivelul întregului guvern. 

 
Declaraţiile privind guvernanţa 

Începând din 2011/12, s-a propus incorporarea şi înlocuirea actualei DCI cu o declaraţie 
privind guvernanţa, ceea ce ar cuprinde într-un singur document datele incluse în actuala DCI, 
precum �i o raportare mai amplă privind guvernan�a. De altfel, mare parte din aceste 
informaţii sunt deja cerute potrivit principiului „comply or explain” (conformitate sau 
explicare) ca parte a raportărilor privind guvernanţa. Această modificare ar reprezenta o bună 
oportunitate pentru poziţionarea şi consolidarea DCI într-un context al guvernanţei, din care 
fără îndoială face parte. BNA a identificat de asemenea o serie de modalităţi de consolidare a 
raportării privind guvernanţa şi aceste aspecte vor fi abordate în îndrumările ajutătoare. Acest 
lucru va asigura că declaraţiile privind guvernanţa incorporează publicarea informa�iilor 
corespunzătoare �i sprijină o raportare a asigurărilor mai bine documentată. 

Auditul intern 

S-au propus unele schimbări cu privire la furnizarea serviciului de audit intern, pe baza unor 
structuri de servicii grupate sau partajate, pentru a asigura că acestea sunt clar corelate cu 
obiectivele strategice ale departamentului, cu un model mai flexibil al angajaţilor şi al 
resurselor, conceput astfel încât să stimuleze inovarea şi reînnoirea şi să ofere oportunităţi de 
dezvoltare şi de carieră. Acest model se va concretiza prin asumarea efectivă de către 
principalii actori a unor angajamente privind managementul riscului şi asigurările, astfel încât 
auditul intern să aibă o contribuţie pozitivă şi tangibilă la succesul şi respectarea standardelor 
de execu�ie ale organizaţiei. 
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ANEXA 1 
STRUCTURA CONTRIBU�IILOR NA�IONALE LA CHESTIONARUL TRIMIS 
STATELOR MEMBRE DE CĂTRE DG BUGET B.4 
 
 
Sistemele de control public intern în Statele Membre UE 
 

A. Introducere 
 
Cele 27 de State Membre �i-au prezentat contribu�iile în baza unei structuri/a unui �ablon 
elaborat de DG Buget special pentru acest Compendiu. Acest �ablon ajută cititorul să facă 
legătura între contribu�ia fiecărui Stat Membru �i structura sugerată. Titlurile �i subtitlurile 
unei contribu�ii corespund unor titluri similare din alte contribu�ii, pe cât posibil, facilitând 
astfel compararea articolelor.  
 
A.1. Obiectivul Compendiumului 
 
Obiectivul acestui exerci�iu este de a face contribu�iile Statelor Membre comparabile pentru 
analize �i discu�ii viitoare. La rândul său, o astfel de analiză va oferi o descriere a diferitelor 
structuri �i roluri ale sistemelor de control public intern în mediul în care acestea operează. 
Cu alte cuvinte, acest exerci�iu încearcă să descrie starea curentă a lucrurilor mai degrabă 
decât să caute un sistem ideal.  
 
A.2. Aria de acoperire a descrierii sistemelor de control public intern  
 
Limităm informa�iile urmărite la unită�i de cheltuieli de prim nivel (adică ministere, 
agen�ii, etc.). Nu facem referire la organisme regionale �i municipalită�i. În cazul 
structurilor federale publice, sugerăm ca descrierile sistemelor de control public intern să se 
limiteze la performan�a lor la nivel federal. În cazul în care considera�i că ar fi adecvată 
descrierea unui sistem specific de control public intern la nivel sub-federal, atunci pute�i face 
această descriere.  
 
A.3. Structura �ablonului 
 
Vă sugerăm să vă structura�i contribu�ia pentru a acoperi următoarele puncte: 
 

 un scurt istoric al sistemelor dumneavoastră curente de control public intern; 
 mediul controlului public intern; 
 conceptul de control public intern în cadrul administra�iei dumneavoastră; 
 răspunderea �i responsabilitatea managerială; 
 auditul intern; 
 coordonarea controlului intern; 
 inspec�ia financiară; 
 reforme în curs �i viitoare.  

 
Pentru fiecare dintre categoriile de mai sus, vă este oferită mai jos o scurtă descriere a ceea ce 
considerăm că ar putea fi adecvat �i util să fie inclus. Totu�i, participan�ii pot să introducă, 
bineîn�eles, elemente suplimentare, dacă le consideră necesare.  
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Pentru a aprecia diferitele componente din conceptul de control intern (punctul trei), este 
necesar să ave�i o viziune mai largă care vă va permite o în�elegere contextuală. Scurtul 
istoric al sistemului de control public intern; mediul controlului public intern �i reformele în 
curs �i viitoare (punctele unu, doi �i cinci) au inten�ia de a servi scopul promovării unei 
astfel de abordări contextuale.  
 
Întrucât un cadru legal solid �i adecvat este fundamental pentru un control intern eficient, 
este esen�ial să fie oferită o listă de baze legale de control public intern (de exemplu, legi 
organice privind bugetul, legi cadru sau de implementare). Este, de asemenea, util să indica�i 
la ce nivel au fost adoptate legile (adică, guvernamental, la nivelul Ministerului Finan�elor 
sau al ministerelor de resort individuale). Totu�i, inten�ia nu este de a enumera articolele din 
diverse legi.  
 
În final, un cadru legal nu reprezintă în sine un sistem de control intern eficient �i eficace. 
A�adar, vă rugăm să încerca�i �i să reflecta�i operarea practică �i implica�iile cadrului 
legal în sistemul de control public intern.  
 

B. Structura sugerată pentru contribu�ie  
 
Regăsi�i mai jos defini�ia dată de INTOSAI (1) controlului public intern: 
 
Controlul public intern este „un proces complex care este efectuat de managementul �i 
personalul unei entită�i �i este proiectat pentru a aborda riscurile �i a oferi asigurarea 
rezonabilă că în îndeplinirea misiunii entită�ii sunt atinse următoarele obiective generale: 
executarea unor opera�iuni ordonate, etice, economice, eficiente �i eficace; îndeplinirea 
obliga�iilor contabile; respectarea legilor �i reglementărilor aplicabile; �i apărarea 
resurselor împotriva pierderilor, a utilizării nepotrivite �i a daunelor.” 
 
B.1. Scurt istoric al sistemelor curente de control public intern  
 
Vă rugăm să ne face�i o scurtă prezentare generală a originilor �i istoricului sistemelor dvs. 
curente de CPI. Pentru a pune istoricul în context, ar putea fi bine, acolo unde este cazul, să 
descrie�i ce tip de strategii paralele sus�in sau sus�ineau reformele CPI. Acestea ar putea fi 
strategiile sau politicile rela�ionate cu reformele administra�iei publice (RAP) sau 
managementul cheltuielilor publice (MCP).  
 
Reforma administra�iei publice se referă la eforturile globale de a îmbunătă�i 
managementul, capacitatea administrativă �i modul în care este organizat sectorul public. 
Managementul cheltuielilor publice se concentrează pe bugetare, contabilitate �i func�iile 
inspec�iei centrale, precum �i pe controlul intern.  
 
Din nou, acolo unde este cazul, vă rugăm să sublinia�i cine au fost promotorii reformei sau 
ce institu�ii au jucat un rol important în măsurile luate pentru modernizarea administra�iei 
(de ex., parlamentul, institu�ia supremă de audit, Ministerul Finan�elor, Ministerul de 
Interne, etc.) �i modul în care reforma a fost gestionată.  
 
B.2. Mediul controlului public intern  

                                                            
1 Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit. 
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Vă rugăm să descrie�i principalele caracteristici ale sistemelor curente care asigură mediul 
CPI, precum sistemul bugetului na�ional �i cel contabil (contabilitate bazată pe numerar �i 
de angajamente, sistemul central de contabilitate), bugetarea de intrări (input) sau programe, 
auditul extern �i lupta împotriva fraudelor �i/sau neregulilor.  
 
B.3. Conceptul de control public intern în cadrul administra�iei dvs. 
 
Regăsi�i ata�at liniile orientative INTOSAI pentru controlul intern în sectorul public. 
Componentele men�ionate mai jos reprezintă răspunderea �i responsabilitatea managerului. 
 
Liniile directoare acoperă următoarele cinci componente inter-rela�ionate:  
 

 implementarea mediului de control; 
 managementul riscului; 
 implementarea activită�ilor de control; 
 procese de gestiune a informa�iilor �i comunicării; 
 monitorizarea activită�ilor de control �i îmbunătă�irea lor continuă.  

 
Vă rugăm să descrie�i caracteristicile �i/sau elementele pe care este construit sistemul dvs. 
CPI. Dorim să pune�i accentul pe trei elemente pe care le considerăm relevante, dacă este 
cazul, pentru situa�ia din �ara dvs. (dacă nu, o declara�ie în sensul că ele nu sunt relevante 
este suficientă).  
 

1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
2. Auditul intern  
3. Coordonarea dezvoltării controlului public intern  

 
B.3.1. Răspunderea/responsabilitatea managerială 
 
Răspunderea managerială se referă la un proces prin care managerii de la toate nivelurile sunt 
responsabili pentru şi li se pot cere explica�ii cu privire la deciziile şi acţiunile întreprinse 
pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei pe care o conduc.  
 
Răspunderea managerială implică responsabilitate pentru managementul financiar solid la 
toate nivelurile, adică organizarea, procedurile şi raportarea adecvate a rezultatelor 
organizaţiei. Acesta este un principiu democratic relaţionat cu transparenţa guvernanţei.  
 
Răspunderea managerială prin raportare la liniile directoare INTOSAI menţionate mai sus se 
referă la responsabilitatea managerului pentru toate cele cinci componente specificate anterior.  
 
Vă rugăm să descrieţi modul în care este înţeles principiul răspunderii/responsabilităţii 
manageriale în cadrul administraţiei dvs. şi dacă este sau nu inter-relaţionat cu sistemul dvs. 
de CPI.  
 
Dacă identificaţi o legătură între principiul răspunderii manageriale şi sistemul dvs. de CPI, vă 
rugăm să descrieţi acest lucru ţinând cont de aspectele menţionate mai jos.  
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 Cum îşi asumă managerii de top responsabilitatea pentru instituirea unui sistem de 
control intern adecvat? Vă rugăm să acoperiţi, acolo unde este cazul, cele cinci 
componente inter-relaţionate la care am făcut referire mai sus. 

 Răspunderea managerială este exercitată de un manager desemnat politic sau de 
managerul administrativ de top? 

 În ce măsură este folosită delegarea responsabilităţii şi a autorităţii drept instrument 
pentru delegarea puterii decizionale? 

 În ce măsură sunt împărţite responsabilităţile pentru dezvoltarea de politici şi pentru 
implementarea acestora?  

 
Susţinerea pe care managerii de top (termenul „manageri de top” este folosit aici pentru 
oficiali seniori care sunt responsabili fie pentru dezvoltarea politicilor fie pentru 
implementarea acestora) o primesc din partea funcţionarilor financiari (1) (de exemplu, 
pregătirea bugetului, pregătirea deciziilor financiare ale ordonatorului de credite, procesele de 
control ex ante, licitarea şi contractarea, sfaturi de management, contabilitate şi elaborarea 
procedurilor şi liniilor directoare financiare).  
 
Cum îşi asumă managerii de top responsabilitatea pentru stabilirea obiectivelor la toate 
nivelurile şi planificarea corespunzătoare a bugetului? 
 
Obiectivele sistemului de control intern (accentul pe regularitatea/legalitatea tranzacţiilor 
şi/sau pe rentabilitate (performanţă) şi îndeplinirea obiectivelor de politică) şi aria sa de 
acoperire (acoperă toate deciziile financiare, adică subvenţiile/angajamentele, procedurile de 
licitaţie şi contractare, veniturile, plăţile, managementul activelor şi pasivelor şi recuperarea 
sumelor nedatorate?) 
 
Cum este organizat sistemul de raportare în general şi, în mod special orice avizare şi 
raportare despre performanţa globală? (Dacă este cazul, vă rugăm să includeţi informaţii 
despre, de exemplu, un sistem de declaraţii anuale de asigurare sau alte mijloace de 
„avizare”). 
 
B.3.2. Auditul Intern 
 
Definim auditul intern folosind următoarea definiţie IIA (2): 
 
„Auditul intern este o activitate independentă, obiectivă de asigurare şi consultanţă proiectată 
pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi operaţiunile unei organizaţii. Ajută o organizaţie să-şi 
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi disciplinată de evaluare şi 
îmbunătăţire a eficienţei procesului de management al riscului, control şi guvernanţă” 
(Institutul Auditorilor Interni). 
 
Auditul intern este o parte integrantă din controlul public intern. Totuşi, spre deosebire de alte 
aspecte ale controlului intern, care cad în sarcina managerului, auditul intern este independent 
din punct de vedere funcţional de managementul de top. 
 

                                                            
1 Un funcționar financiar este un funcționar responsabil pentru implementarea regulilor relaționate cu 
managementul financiar, contabilitatea şi pregătirea declarațiilor financiare în cadrul unității şi 
raportează managementului de top al unității. 
2 Institutul Auditorilor Interni. 
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Dacă administraţia dvs. a dezvoltat un audit intern de acest tip în cadrul CPI, vă rugăm să 
descrieţi mai jos modul în care acesta este organizat din punct de vedere funcţional, cu referire 
la: 
 

 baza legală pentru auditul intern; 
 natura independenţei funcţionale a auditorului intern faţă de managerul de top căruia îi 

este ataşat auditorul intern, în special în ceea ce priveşte: 
• libertatea raportării de audit şi de a face recomandări managementului de top sau 

nivelurilor inferioare; 
• utilizarea cartelor de audit (care urmează să fie agreate între management şi funcţia de 

audit intern). 
• acceptarea sarcinilor care ies din aria de acoperire a auditului intern şi intră în cea a 

responsabilităţii manageriale, inclusiv a regulilor de soluţionare a conflictelor de 
interese; 

• funcţia auditului intern care face obiectul instruirii profesionale continue şi 
procedurilor de certificare publică – vă rugăm să descrieţi pe scurt schema de instruire; 

• cui îi raportează auditul intern; 
• tipurile de audit care pot fi efectuate, adică misiuni de asigurare (audit financiar, audit 

de conformitate, audit al performanţei) şi misiuni de consultanţă.  
 
Vă rugăm să explicaţi procedura formală de urmărire pentru manageri relaţionată cu 
rapoartele de audit intern. De asemenea, să explicaţi procedurile care trebuie urmate atunci 
când, pe parcursul unui audit, sunt identificate indicii de fraudă şi/sau nereguli.  
 
Vă rugăm să descrieţi dacă şi în ce fel sunt separate sarcinile între auditul intern şi inspecţia 
financiară.  
 
B3.3. Relaţia auditului intern cu auditul extern 
 
Auditul extern este definit drept activitatea efectuată de instituţia supremă de audit (ISA), care 
este externă şi independentă de instituţia supusă auditului, scopul fiind de a oferi 
parlamentului o opinie şi a raporta cu privire la conturile şi declaraţiile financiare, 
regularitatea şi legalitatea operaţiunilor şi/sau a managementului financiar.  
 
Vă rugăm să descrieţi procesele existente pentru coordonarea dintre auditul intern şi instituţia 
supremă de audit (din perspectiva auditului intern). 
 
B3.4. Consiliile sau comitetele de audit 
 
Consiliile de audit sunt definite aici drept organizaţii care oferă guvernului consiliere pe 
probleme de politică privind calitatea şi funcţionarea auditului intern în cadrul întregului 
sector public. Comitetele de audit sunt definite ca organizaţii din cadrul ministerelor/agenţiilor 
care apără rolul independent din perspectivă funcţională al auditului intern faţă de 
management şi susţin managementul în înţelegerea şi urmărirea recomandărilor auditului 
intern.  
 
Va rugăm să indicaţi dacă există astfel de organizaţii şi, dacă da, să oferiţi o descriere scurtă a 
funcţionării acestor consilii sau comitete de audit. Vă rugăm să explicaţi şi motivele pentru 
care consiliile sau comitetele de audit au fost create sau nu în ţara dvs.  
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B3.5. Coordonarea controlului public intern  
 
Vă rugăm să menţionaţi dacă există o coordonare între politica/metodele de control intern din 
ţara dvs. în cadrul administraţiei, cu referire specială, acolo unde este cazul, la orice 
unitate/unităţi centrală(e) de coordonare sau armonizare, localizarea acestora şi cui îi 
raportează.  
 
Aceste unităţi evaluează în mod regulat funcţionarea sistemelor de control intern sau audit 
intern în cadrul sectorului public şi elaborează rapoarte regulate/revizuiri periodice cu privire 
la starea acestor sisteme? Dacă da, cui sunt adresate aceste rapoarte şi cum sunt ele urmărite? 
 
B4. Inspecţia financiară 
 
Inspecţia financiară se referă la activităţile unui organism guvernamental (centralizat) (care 
acţionează fie din proprie iniţiativă fie în momentul primirii unor reclamaţii), efectuate cu 
scopul de a evalua legalitatea, finalitatea şi oportunitatea utilizării fondurilor bugetare cu 
scopul stabilirii încălcărilor, a fraudelor şi/sau neregulilor care au sau ar putea avea un impact 
negativ asupra bugetului.  
 
Această secţiune urmăreşte să obţină informaţii despre orice rol pe care l-ar putea avea un 
serviciu de inspecţie financiară în legătură cu sistemul de control intern, cu referire în mod 
special la poziţionarea şi rolul oricărui tip de instituţie centrală din cadrul administraţiei 
publice care este responsabilă pentru combaterea fraudei şi/sau a neregulilor prin intermediul 
inspecţiilor financiare.  
 
Vă rugăm să descrieţi cine poate iniţia inspecţii prin orice astfel de „organism de inspecţie 
fiscală” (de exemplu, solicitări din partea Cabinetului de Miniştri, a Ministerului Finanţelor, a 
ministerelor de resort, a Avocatului Poporului, a terţilor, a oricărei alte părţi, programe anuale 
de investigaţii, etc.); în ce măsură acest organism poate efectua inspecţii de tip ex ante, ex post 
sau de ambele tipuri; şi ce sisteme sau reguli există pentru coordonarea activităţilor între 
„organismul de inspecţie financiară”, auditorii interni (aşa cum sunt definiţi mai sus) şi orice 
alt personal de control intern.  
 
B5. Reforme în curs şi/sau viitoare 
 
Vă rugăm să ne oferiţi informaţii despre reformele în curs sau planificate în cadrul 
administraţiei publice, în domeniul managementului finanţelor publice sau al controlului 
public intern şi, dacă este cazul, raţionamentul din spatele acestor reforme.  
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ANEXA 2 
………………………………………………………………………………………………… 
Lista persoanelor de contact 
 

 Austria 
Domnul Hannes Schuh 
Director Executiv de Audit 
Ministerul Finanţelor, Viena  
Tel. +43 151433501260 
e-mail: 
hannes.schuh@bmf.gv.at  
 
 _______________________ 
 

 Belgia 
Domnul Karel Hauman 
Consilier  
Serviciul Federal pentru 
Buget şi Control, Bruxelles 
Tel. +32 22123914 
e-mail: 
karel.hauman@budget.fed.be 
 
_______________________  
 

 Bulgaria 
Doamna Svilena Simeonova 
Director, Direcţia de Control 
Intern 
Ministerul Finanţelor, Sofia 
Tel. +359 298592350 
E-mail: 
s.s.simeonova@minfin.bg  
_______________________  
 

 Cipru 
Domnul Demetris 
Mavrommatis 
Contabil 
Trezoreria Republicii, 
Nicosia 
Tel. +357 22602398 
e-mail: 
dmavrommatis@treasury.gov
.cy 
_______________________  
 

 Republica Cehă 
Domnul Jan Malek 

 Danemarca 
Domnul Rikke Rosenkvist 
Lindholst 
Director, Agenţia pentru 
Management Guvernamental 
Ministerul Finanţelor, 
Copenhaga 
Tel. +45 33924973 
e-mail: rli@fm.dk  
__________________________ 
  

 Estonia 
Doamna Evelin Pungas 
Şeful Unităţii de Coordonare a 
Controlului Intern 
Ministerul Finanţelor, Tallinn 
Tel. +372 6113423 
e-mail: evelin.pungas@fin.ee  
 
__________________________  
 

 Finlanda 
Domnul Pasi Ovaska 
Consilier Legislativ 
Ministerul Finanţelor, Helsinki 
Tel. +358 916033282 
e-mail: pasi.ovaska@vm.fi  
 
__________________________  
 

 Franţa 
Domnul Stéphan Roudil 
Inspector de Finanţe 
Inspectoratul General de Finanţe, 
Paris 
Tel. +33 153183084 
e-mail: 
stephan.roudil@igf.finances.gou
v.fr  
 
__________________________  
 

 Germania 
Domnul Thomas Knörzer 
Şef Direcţie 

 Grecia 
Domnul Vassilios Letsios 
Director General, 
Serviciile de Control 
Financiar 
Ministerul Finanţelor, 
Atena 
Tel. +30 2106987702 
e-mail: 
g.tountopoulou@glk.gr 
 
___________________ 
 

 Ungaria 
Doamna Edit Németh 
Şeful UCA pentru 
Controlul Public Intern 
Ministerul pentru 
Economia Naţională, 
Budapesta 
Tel. +36 17951941 
e-mail: 
edit.nemeth@ngm.gov.hu 
 
_____________________ 
 

 Irlanda 
Doamna Judith Brady 
Contabilitate 
guvernamentală, 
Departamentul de 
Cheltuieli Publice şi 
Reformă 
Ministerul Finanţelor, 
Dublin 
Tel. +353 16045691 
e-mail: 
judith.brady@finance.gov
.ie 
____________________  
 

 Italia 
Domnul Fabrizio 
Mocavini 
Şef Unitate 
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Director, Departamentul de 
Control 
Ministerul Finanţelor, Praga 
Tel. +420 257044661 
e-mail: jan.malek@mfcr.cz  
 
_______________________  
 

 Lituania 
Domnul Darius Matusevicius  
Director UCA 
Ministerul Finanţelor, Vilnius 
Tel. +370 52390147 
e-mail: 
d.matusevicius@finmin.lt  
 
_______________________  
 

 Luxembourg 
Domnul Jeannot Warengo 
Inspector de Finanţe 
Inspectoratul General de 
Finanţe, Luxembourg 
Tel. +352 24782750 
e-mail: 
jeannot.waringo@igf.etat.lu 
_______________________  
 

 Malta 
Doamna Rita Schembri 
Director General 
Departamentul de Audit 
Intern şi Investigaţii, Valletta  
Tel. +356 21237737 
e-mail: 
rita.schembri@gov.mt  
________________________  
 

 Olanda 
Domnul Gerard van Reijsen 
Consilier Senior pe probleme 
de Politică, Afaceri Bugetare 
Ministerul Finanţelor, Haga 
Tel. +31 703427271 
e-mail: 
g.a.m.reijsen@minfin.nl  
_______________________ 

 Polonia 
Doamna Agnieszka Giebel 

Ministerul Federal al Finanţelor, 
Berlin 
Tel. +49 30186824862 
e-mail: 
thomas.knoerzer@bmf.bund.de  
__________________________  
 

 România 
Domnul Constantin Sas 
Controlor Financiar Şef Adjunct 
Ministerul Finanţelor Publice, 
Bucureşti 
Tel. +40 213199727 
e-mail: 
constantin.sas@mfinante.gov.ro  
 
__________________________  
 

 Slovacia 
Doamna Iveta Turčanová 
Director General 
Ministerul Finanţelor, Bratislava 
Tel. +421 259582145 
e-mail: iveta.turcanova@mfsr.sk  
__________________________  
 

 Slovenia 
Doamna Natasa Prah 
Director, Oficiul de 
Supraveghere Bugetară 
Ministerul Finanţelor, Ljubljana 
Tel. +386 13696904 
e-mail: natasa.prah@mf-rs.si   
__________________________  
 

 Spania 
Doamna Pilar Seisdedos 
Espinosa 
Şef Coordonare Generală 
Intervención General de la 
Administración del Estado, 
Madrid 
Tel. +34 915367046 
e-mail: pseisdedos@igae.meh.es 
__________________________  
 

 Suedia  
Domnul Nils Eklund 
Şef UCA – CMF 
Autoritatea Naţională pentru 

Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, Trezoreria, 
Roma 
Tel. +39 0647614698 
e-mail: 
fabrizio.mocavini@tesoro
.it 
_____________________ 
 

 Letonia 
Doamna Vija Gurkovska 
Şef Unitate de Planificare 
a Politicii de AI 
Ministerul Finanţelor, 
Riga 
Tel. +371 67083856 
e-mail: 
vija.gurkovska@fm.gov.l
v  
_____________________ 
 

 CE: DG Buget 
Domnul Robert Gielisse 
Şef Unitate, B.4. 
Comisia Europeană, 
Bruxelles 
Tel. +32 22959649 
e-mail: 
robert.gielisse@ec.europa
.eu 
____________________  
 

 SIGMA 
Doamna Bianca Brétéché 
Consilier Senior 
OCDE, SIGMA, Paris 
e-mail: 
bianca.breteche@oecd.or
g  
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Director Adjunct 
Ministerul Finanţelor, 
Varşovia 
Tel. +48 226943093 
e-mail: 
agnieszka.giebel@mofnet.go
v.pl 
_______________________  
 

 Portugalia 
Domnul José António Viegas 
Ribeiro 
Inspector General Adjunct 
Inspectoratul General de 
Finanţe, Lisabona 
Tel. +351 218113508 
e-mail: 
viegasribeiro@igf.min-
financas.pt  
 
 

Management Financiar, 
Stockholm 
Tel. +46 86904457 
e-mail: nils.eklund@esv.se  
__________________________  
 

 Marea Britanie 
Domnul Steve Barnes 
Consilier Superior pentru 
Politica de Audit 
HM Trezorerie, Londra 
Tel. +44 2072705788 
e-mail: 
steve.barnes@hmtreasury.gsi.go
v.uk  
 
 
 

 



340 
 

 

 
Cum puteţi obţine publicaţii ale UE 
 
Publicaţii gratuite: 

• prin intermediul EU Bookshop (Librăria UE) (http://bookshop.europa.eu); 
• de la reprezentaţiile sau delegaţiile Uniunii Europene. Puteţi obţine datele lor de 

contact prin Internet (http://ec.europa.eu) sau trimiţând un fax la numărul +352 2929-
42758. 

 
Publicaţii contra cost: 

• prin intermediul EU Bookshop (Librăria UE) (http://bookshop.europa.eu); 
 
Abonamente contra cost (de exemplu, serii anuale ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 
şi rapoarte privind cazuri judecate de Curtea Europeană de Justiţie): 

• prin intermediul unuia dintre agenţii de vânzări ai Oficiului de Publicaţii al Uniunii 
Europene (http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).   

 
Comisia Europeană 
 
Compendiu al sistemelor de control public intern în Statele Membre UE 2012 
 
Luxembourg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011  
 
2011 – 290 p. – 21 x 29,7 cm 
 
ISBN 978-92-79-19982-0 
doi: 10.2761/72506  
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Acest Compendiu oferă o prezentare generală structurată a diverselor sisteme de Control 
Public Intern folosite în fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE pentru a gestiona şi 
controla fondurile, veniturile şi cheltuielile lor naţionale.   
 
Este prima oară când se elaborează o prezentare generală atât de cuprinzătoare pentru a 
descrie sistemele de Control Public Intern. Compendiumul conţine o analiză detaliată a 
sistemelor existente; mai mult, contribuţiile Statelor Membre oferă cititorului informaţii unice 
referitoare la posibile evoluţii în domeniul sistemelor naţionale de control intern. 
 
Scopul său este unul clar: de a servi ca unealtă pentru discuţii între profesioniştii care 
lucrează în domeniul managementului, controlului şi auditului în sectorul public; pentru 
împărtăşirea bunelor practici; şi pentru identificarea unor soluţii la probleme comune 
întâlnite de Statele Membre. Ca atare, el reprezintă busolă care arată drumul spre o 
guvernanţă îmbunătăţită în sectorul public în cadrul UE.  
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Pentru mai multe informaţii: 
 
Versiunea electronică a acestei publicaţii o puteţi găsi la adresa: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publication_en.cfm#compendium (disponibilă 
doar în limba engleză) 
 
Direcţia-generală pentru Buget a Comisiei Europene: 
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm 
 
Pentru feedback cu privire la această publicaţie: 
BUDG-MAILBOX-B4@ec.europa.eu 
 
Referitoare la bugetul UE şi programarea financiară: 
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm  
(disponibile în limbile engleză, franceză şi germană) 
 
 
Oficiul pentru Publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     

 


