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Rezumat
Implementarea sistemelor de control intern/managerial în organizaţiile din sectorul public
implicate în gestionarea fondurilor Uniunii Europene trebuie analizată periodic. În opinia
noastră acest fapt ar trebui privit nu numai ca o cerinţă legală pentru administraţia publică
din România, ci şi ca expresia bunei practici în acest domeniu. Problema este că în entităţile
publice acest lucru este mai uşor de afirmat decât de pus în practiceă. Se pot găsi multe
explicaţii pentru această situaţie, cum ar fi lipsa la nivelul entităţilor publice a expertizei şi
capabilităţilor în domeniu, complexitatea implementării unora dintre cele 25 de standard de
control managerial şi, nu în ultimul rând, faptul că, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în esenţă, responsabilitatea punerii în practică a sistemelor de control
intern/managerial revine conducerii de vârf a organizaţiei.
Cuvinte cheie: control, audit, evaluare, standard, fonduri europene
Clasificarea JEL:M40, M42, M48, M49

1.INTRODUCERE
Începând din anul 2005 implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul
entităţilor publice din România a devenit obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Ordinului
Ministerului Finanţelor Publice nr. 946 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
În fapt, încă din anul 1999, prin publicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 119
privind auditul intern si controlul financiar preventiv s-a început reglementarea controlului
intern la nivelul entităţilor publice din ţara noastră. Astfel, potrivit O.U.G. nr. 119/1999
controlul intern este definit ca fiind “ansamblul măsurilor intreprinse la nivelul unei instituţii
publice cu privire la structurile organizatorice, metodele, procedurile şi sistemele de control şi
de evaluare, instituite in scopul: realizării atribuţiilor la un nivel calitativ corespunzător şi
îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient, a politicilor adoptate,
respectării legalităţii şi a dispoziţiilor conducerii, protejării activelor şi resurselor, efectuării şi
menţinerii de înregistrări contabile corecte şi complete, furnizării la timp de informaţii corecte
şi complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii”.
În anul 2012 Comisia Europeană a elaborat un Compendiu al sistemelor de control public
intern în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul căruia, în ceea ce priveşte sistemul de
control intern se precizează că sunt3 ”două modalităţi principale de descriere a controlului
intern (…). Unele contribuţii transmise (vezi Luxemburg şi Spania) descriu controlul intern ca
fiind întregul sistem de control al administraţiei publice şi suma tuturor instituţiilor care
1

Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, Şcoala Doctorală, angela.broju@gmail.com
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, Şcoala Doctorală, nicolaecnstantin@yahoo.com
3
Compendiu al sistemelor de control public intern in statele membre ale Uniunii Europene, 2012, pag. 11
2

56

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 conceptuală 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 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.”
Jacques Renard precizează faptul că4: „Nu va fi niciodata suficient sa repetam
urmatorul fapt :Controlul Intern u este o functie, ci un ansamblu de dispozitii, deci o stare”.
Conform cadrului legal în vigoare în ţara noastră se precizează faptul că obiectivele generale
ale controlului intern implementat în cadrul unei instituţii sunt5:

Îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor organizaţiei;

Gestionarea în bune condiţii a fondurilor şi protejarea patrimoniului entităţii publice;

Respectarea cadrului legal, normativ, metodologic şi procedural;

Asigurarea unui sistem de comunicare optim atât în interiorul unităţii cât şi în afara ei.
2. ANALIZA IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ÎN
ORGANIZAŢIILE DIN SECTORUL PUBLIC IMPLICATE ÎN GESTIONAREA FONDURILOR
EUROPENE

UNIUNII

Irvin N. Gleim subliniază faptul că6 “sistemele de control eficace trebuie să aibă următoarele
caracteristici:
1)
Sunt economicoase – controalele scumpe costă bani şi timp;
2)
Contează – trebuie să măsoară performanţa în domeniile cele mai importante;
3)
Sunt corespunzătoare – trebuie să prezinte exact datele pe care trebuie să le analizeze;
4)
Sunt congruente – trebuie să fie conforme cu necesitatea şi capacitatea de a obţine
evaluări precise. De exemplu, morala angajaţilor poate fi descriesă drept bună sau rea dar nu
poate fi précis cuantificată;
5)
Oferă date în timp util – informaţiile tardive nu au cum să fie corespunzătoare.
6)
Simplicitate – controalele trebuie să fie înţelese de oamenii care beneficiează de ele;
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7)
Operaţionale – controalele trebuie să fie relevante pentru un rezultat aşteptat şi nu doar
interesante.”
Conducătorul instituţiei este responsabil, conform reglementărilor în vigoare, de
implementarea sistemului de control intern/managerial. În acest sens, un pas important este
numirea unei comisii care ghidează factorii de răspundere şi supraveghează punerea în
practică a sistemului de control intern/managerial.
În continuare, vom prezenta o serie de constatări referitoare la implementarea la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice a sistemului de control intern/managerial, ţinând cont de
datele publicate pe pagina web a acestei instituţii. În fapt, considerăm că aceste date sunt
relevante având în vedere în primul rând faptul că Ministerul Finanţelor Publice este cel care a
asigurat iniţierea, modificarea, completarea şi republicarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial. In al doilea rând s-a avut în vedere faptul că, potrivit reglementărilor în
vigoare, este instituţia abilitată să primească, periodic, la nivelul Unităţii centrale de
armonizare a sistemelor de management financiar şi control, datele centralizate de la toate
entităţile publice ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite. Nu în ultimul rând,
s-a ţinut cont de faptul că Ministerul Finanţelor Publice joacă un rol deosebit de important în
gestionarea fondurilor Uniunii Europene în ţara noastră, având în vedere că în cadrul acestui
minister funcţionează atât Autoritatea de certificare şi plată cât şi Direcţia Generală Pregătire
ECOFIN şi Asistenţă Comunitară, Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară sau
Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică.Potrivit îndrumarului metodologic
pentru dezvoltarea controlului intern în instituţiile publice întocmit de Unitatea centrală de
armonizare a sistemelor de management financiar şi control şi publicat pe pagina de internet
Ministerului Finanţelor Publice, se precizează faptul că implementarea “unui bun sistem de
control intern este un proces de durată, ce reclamă importante eforturi colective si individuale.
Desfăşurarea acestui proces se poate finaliza cu realizarea scopului propus, dacă sunt
respectate următoarele principii generale ale controlului intern:
a) adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific entitatii;
b) vizeaza toate nivelurile de conducere si toate activităţile/operaţiunile;
c) este construit cu acelasi “instrumentar” in oricare entitate publica;
d) finalitatea sa consta in asigurarea rezonabila ca obiectivele vor fi atinse;
e) costurile aplicării controlului intern nu trebuie sa depăşească beneficiile rezultate din
acesta ;
f) este guvernat de regulile minimale de management, cuprinse in standardele de control
intern.”
Astfel, prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (O.M.F.P.) nr. 139/2006 s-a constituit
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice care este condusă de un
preşedinte – secretarul general al ministerului - şi un vicepreşedinte – manager public - şi are
drept membri toţi conducătorii structurilor de linie din cadrul ministerului cu excepţia
conducătorului structurii de audit public intern. Având în vedere faptul că, Direcţia de audit
public intern, conform prevederilor Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie şă verifice şi implementarea sistemului de
control intern/managerial la nivelul instituţiei în cadrul căreia şi desfăşoară activitatea,
considerăm că este o bună practică în domeniu ca şeful acestei structuri să nu facă parte din
comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, ci, aşa cum se stipulează
ulterior la art. 2 alin. 4 din O.M.F.P. nr. 139/2006 să poată fi invitat, în situaţii excepţionale,
să consilieze comisia, ţinând cont de atribuţiile ce îi revin în baza prevederilor O.M.F.P. nr.
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1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de
consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice.
Practic, O.M.F.P. nr. 139/2006 a fost în mod repetat modificat şi completat conform O.M.F.P.
nr. 290/2006, O.M.F.P. nr. 376/2006, O.M.F.P. nr. 1.611/2006, O.M.F.P. nr. 2.168/2006,
O.M.E.F. nr. 851/2007, O.M.E.F. nr. 1653 /2008, O.M.F.P. nr. 534/2009 şi O.M.F.P. nr.
2.462/2011. Se poate, astfel, observa pe de o parte, faptul că punera în practică a sistemului de
control intern/managerial întâmpină diverse dificultăţi chiar şi la nivelul instituţiei care a
elaborat cadrul de reglementare în acest domeniu. În fapt, se poate constata, în primul rând că
deşi începând cu 4 iulie 2005 conducătorii entităţile publice din ţara noastră sunt obligaţi să ia
măsurile necesare în vederea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, totuşi această comisie a
fost înfiinţată la nivelul Ministerului Finanţelor Publice cu întârziere considerabilă. Totodată,
se poate constata faptul că, în decursul a şase ani, datorită complexităţii acestei activităţi şi
modificărilor legislative apărute, au fost necesare opt ordine ale ministrului finanţelor publice
menite să îmbunătăţească şi să actualizeze prevederile iniţiale ale O.M.F.P. 139/2006.
Evident, punerea in practică a controlului intern/managerial trebuie realizată la nivelul
fiecărei structuri din cadrul organizaţiei, fapt pentru care, prin ordin al ministrului finaţelor
publice s-au stabilit în sarcina conducătorul fiecărui compartiment din cadrul acestei instituţii
şi următoarele atribuţii principale7:
1. Stabilirea şi monitorizarea îndeplinirii obiectivele structurii pe care o conduce;
2. Stabilirea activităţilor necesare în vederea atingerii obiectivelor;
3. Gestionarea riscurilor asociate atingerii obiectivelor;
4. Asigură elaborarea şi transmiterea raportărilor periodice privind stadiul
implementării controlului intern/managerial la nivelul structurii pe care o conduce;
5. Stabilirea circuitului documentelor atât la nivelul structurii pe care o conduce cât şi
în ceea ce priveşte cobaborarea cu celelalte structuri din cadrul instituţiei sau din
afara acesteia;
6. Dispun măsurile ce se impun pentru punerea în practiceă a controlului
intern/managerial la nivelul structurii pe care o conduce.
Trebuie precizat faptul că prin O.M.F.P. 946/2005 s-a stabilit că la nivelul fiecărei entităţi
publice se elaborează un program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în
cadrul căruia se prezintă următoarele elemente fundamentale:
 Obiective avute în vedere;
 Acţiunile ce trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor stabilite, inclusiv
asigurarea pregătirii profesionale corespunzătoare;
 Responsabilităţile stabilite în vederea realizării acţiunilor;
 Termenele realiste pentru implementare.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că, in conformitate cu reglementarile in vigoare, este
obligaţia organizaţiei să prezinte acest programul de dezvoltare şi modificările ulterioare, spre
informare, organului ierarhic superior care este abilitat atât să ofere îndrumare metodologică
cât şi să facă verificările ce se impun ori de câte ori consideră necesar.
Din analiza datelor postate pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice rezultă faptul că
şi la această instituţie s-au înregistrat o serie de neajunsuri în ceea ce priveşte programul de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Astfel, se observă că şi de această dată sau înregistrat unele întârzieri, fapt pentru care programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial a fost actualizat în repetate rânduri. Totodată, modificările organizatorice au
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determinat actualizarea acestuia astfel încât, dacă la început a fost elaborat programul de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Ministerului Finanţelor
Publice, ulterior s-a întocmit programul actualizat de dezvoltare a sistemului de control
managerial al Ministerului Economiei si Finantelor, pentru ca apoi să apară
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial al Ministerului Finantelor
Publice pentru perioada 01.09.2011 - 31.12.2012, iar, în cele din urmă, conform Hotarârii
Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică nr. 29 din data de
20.05.2013 să se aprobe programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
Ministerului Finantelor Publice pe anul 2013. Din analiza detaliată a acestor programe rezultă
faptul că, pentru un număr important de standarde, deşi s-au prevăzut mai multe termene de
implementare acestea nu au fost respectate fapt ce a condus la situaţia din prezent, potrivit
căreia în multe cazuri termenul de punere în aplicare este de multe ori, practic, înlocuit de
termenul generic “permanent”.
Stadiul punerii în practică a controlului intern/managerial trebuie comunicat în mod periodic
de către instituţiile aflate în coordonare, subordonare sau sub audoritate la organul ierarhic
superior, conform reglementarilor in vigoare aplicabile, iar entităţile publice ai căror
conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului central centralizează situaţiile
primate de la unităţile din subordine şi, împreună cu datele rezultate din propria activitate
raportează situaţia existentă către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de
management financiar şi control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Începând din anul 2012, conducătorii organizaţiilor din sectorul public trebuie să elaboreze
anual un raport privind sistemul de control intern/managerial conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
republicată, modificată şi completată. Prin O.M.F.P. nr 946/2005, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare au fost aprobate instrucţiunile ce trebuiesc urmate la nivelul fiecărei
entităţi publice în vederea întocmirii acestui raport.
Practic, raportul pe care trebuie să-l întocmească conducătorul instituţiei cuprinde o serie de
declaraţii asumate de manager referitoare la stadiul implementării standardelor de control
intern/managerial ce se bazează pe8:
 Autoevaluarea realizată la nivelul fiecărei structuri din cadrul organizaţiei;
 Controalele desfăşurate de forurile competente ale organizaţiei în perioada de
raportare;
 Rapoartele relevante întocmite ca urmare a misiunilor de audit public intern
desfăşurate;
 Rapoartele întocmite de Curtea de Conturi a României şi alte instituţii cu atribuţii
de verificare în acest domeniu.
Instituţiile publice care funcţionează în subordonare, coordonare sau sub autoritate transmit
organului ierarhic superior raportul privind sistemul de control intern/managerial; entităţile
publice ai căror conducători exercită funcţia de ordonatori principali de credite ai bugetului
central transmit raportul anual privind punerea în practică a sistemului de control
intern/managerial la Ministerul Finanţelor Publice, iar acesta, prin Unitatea centrală de
armonizare a sistemelor de management financiar şi control, întocmeşte pe baza raportărilor
primate raportul anual privind implementarea sistemului de control intern/managerial şi îl
prezintă Guvernului9.
Potrivit datelor din Raportul privind controlul intern pe anul 2011 publicat de Unitatea
centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control în anul 2012 pe
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pagina de internet Ministerului Finanţelor Publice rezultă faptul că “la nivelul celor 53 de
ordonatori principali de credite au rezultat următoarele informaţii:

15,09%, reprezententând 8 instituții au un sistem de control intern/managerial conform
cu standardele. Ordonatorii principali de credite care au declarat că au un sistem conform
sunt: Ministerul Apărării Naționale, Agenția Națională de Integritate, Serviciul de Protecție și
Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Oficiul Registrului Național al Informațiilor
Secrete de Stat, Agenția Națională de Presă Agerpres, Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Casa Națională de Asigurări de Sînătateş

79,25%, reprezentând majoritatea instituțiilor, respectiv 42 au un sistem de control
intern/managerial parțial conform cu standardeleş

5,66%, reprezententând 3 instituții au un sistem de control intern/managerial
neconform cu standardele. Ordonatorii principali de credite care au declarat că au un sistem
neconform sunt: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Afacerilor
Europene și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.”
Se poate constata faptul că, numărul mare al instituţiilor din administraţia publică centrală al
căror sistem de control intern/managerial este parţial conform sau chiar neconform, se
datorează şi complexităţii deosebite a unor standarde sau dificultăţilor de punere a lor în
aplicare.
Dificultăţi în implementarea sistemului de control intern/managerial se pot constata cu
uşurinţă la nivelul structurilor implicate în gestionarea fondurilor Uniunii Europene.
Astfel, deşi OMFP 946 a intrat în vigoare încă din anul 2005, la nivelul Direcţiei Generale
Pregătire ECOFIN şi Asistenţă Comunitară se publică următoarele date pe pagina de internet
a Ministerului Finanţelor Publice ca urmare a aprobării prin Hotărârea Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
managerial nr. 11/2008 şi a etapei 5 a Programului de dezvoltare a sistemului de control
managerial:
“Mentionăm că, aşa cum reiese din această situaţie, majoritatea standardelor sunt deja aplicate
in cadrul direcţiei generale.
Nr. Standard

Denumirea standardului

Standard 1
Standard 2
Standard 3
Standard 4
Standard 5
Standard 6
Standard 7
Standard 8
Standard 9
Standard 10
Standard 11
Standard 12
Standard 13
Standard 14
Standard 15
Standard 16

Etica, integritatea
Atributii, functiuni, sarcini
Competenta, performanta
Functii sensibile
Delegarea
Structura organizatorica
Obiective
Planificarea
Coordonarea
Monitorizarea performantelor
Managementul riscului
Informarea
Comunicarea
Corespondenta
Ipoteze, reevaluari
Semnalarea neregularitatilor
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Standard aplicat in cadrul
DGALIE
DA/NU/ NU SE APLICA
DA
DA
DA
NU SE APLICA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Standard 17
Standard 18
Standard 19
Standard 20
Standard 21
Standard 22
Standard 23
Standard 24
Standard 25

Proceduri
Separarea atributiilor
Supravegherea
Gestionarea abaterilor
Continuitatea activitatii
Strategii de control
Accesul la resurse
Verificarea si evaluarea controlului
Auditul intern

DA
DA
DA
DA
DA
NU SE APLICA
DA
NU SE APLICA
NU SE APLICA
”

Din analiza datelor din tabel privind implementarea standardelor de control intern/managerial
la nivelul nivelul Direcţiei Generale Pregătire ECOFIN şi Asistenţă Comunitară, date
aprobate cu unanimitate de voturi de Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi
Finanţelor prin Hotărârea nr. 11/2008, constatăm existenţa unor neclarităţi sau posibile erori,
astfel:
în ceea ce priveşte Standardul 24 Verificarea si evaluarea controlului, se precizează ” NU SE
APLICĂ”, deşi în ceea ce priveşte acest standard prin O.M.F.P. nr. 946/2005 în cadrul Anexei
1 – Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial
la entităţile publice – sunt precizate, cu claritate, în ceea ce priveşte acest standard,
următoarele “Cerinţele generale:
o
Managerul trebuie să asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionării
sistemului de control intern şi a elementelor sale. Disfuncţionalităţile sau alte probleme
identificate trebuie rezolvate operativ, prin măsuri corective;
o
Verificarea operaţiunilor garantează contribuţia controalelor interne la realizarea
obiectivelor;
o
Evaluarea eficacităţii controlului se poate referi, în funcţie de cerinţe specifice şi/sau
conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entităţii publice, fie la unele dintre acestea,
opţiune care revine managerului;
o
Managerul stabileşte modul de realizare a evaluării eficacităţii controlului.”
În aceste condiţii, se poate observa cu uşurinţă faptul că implementarea acestui standard
presupune evaluarea de către management a punerii în aplicare a sistemului de control
intern/managerial în cadrul organizaţiei pe care o conduce, fapt reliefat chiar de situaţia
centralizatoare privind standardele aplicate in cadrul Direcţiei generale pregatire ECOFIN şi
asistenţă comunitară ce este prezentată de către conducătorul acestei structuri, aşa cum am
menţionat anterior.
în ceea ce priveşte Standardul 25 Auditul intern, se precizează ” NU SE APLICĂ”, deşi în
cadrul Anexei 1 – Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice aprobată prin O.M.F.P. nr. 946/2005, referitor la acest
standard există următoarele “Cerinţele generale:
o Auditul intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control
intern al entităţii publice;
o Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţă
punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora;
o Managerul dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele
de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.”
Mai mult, în cadrul Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, se prevede faptul că
“Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate
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publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.”
În acest context, este evident faptul că şi activitatea Directiei generale pregatire ECOFIN şi
asistenţă comunitară, ca structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, este supusă,
conform prevederilor cadrului legal în vigoare aplicabil, auditului public intern exercitat de
structura de specialitate constituită în cadrul acestei instituţii.
Menţionăm că în cadrul Ghidului de evaluare a sistemului de control intern în entităţile
publice elaborat în anul 2011 de Curtea de Conturi a României şi publicat pe pagina internet a
acestei instituţii, în ceea ce priveşte limitele controlului intern, se precizează “Controlul
intern, indiferent de modul în care este conceput și funcționează poate oferi doar o asigurare
rezonabilă și nu una absolută că obiectivele entității sunt îndeplinite. Probabilitatea de
realizare a acestora este afectată de limitele inerente ale controlului intern. Acest fapt se
datorează unor factori interni și externi care nu au fost și nu au putut fi luați în considerare la
proiectarea (conceperea) controlului intern, cum ar fi:
o erori umane: neglijență, neatenție, interpretări eronate, erori de raționament
etc;
o abuzul de autoritate manifestat de unele persoane cu atribuții de conducere,
coordonare sau supervizare;
o limitarea independenței în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
o schimbări frecvente intervenite în mediul intern și cel extern al entității;
o proceduri de control neadecvate;
o proceduri de control neadaptate sau adaptate și neaplicate;
o costurile controlului intern.”
3. Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că problemele semnalate la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice sunt relevante atât cu privire la dificultăţile ridicate de
înţelegerea şi punerea în aplicare a sistemului de control intern/managerial la nivelul
entităţilor din sectorul public implicate în gestionarea fondurilor Uniunii Europene cât şi cu
privire la posibilele erori ce pot să apară în punerea în aplicare a standardelor de control
managerial la nivelul acestor structuri.Totuşi, apreciem că odată depăşite unele dificultăţi
inerente, prin implementarea sistemului de control intern/managerial activitatea acestor
organizaţii va cunoaşte o evoluţie ascendantă.
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