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Curtea de Conturi,
prezentă în istoria României
Anul 2018 este unul special pentru România, deoarece se sărbătoresc 100 de ani de la evenimentul politic 
major al anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea tuturor provinciilor istorice 
locuite de români.

Încă de la înființarea Curții de Conturi, acum 154 de ani, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în cadrul 
marelui efort de creare a instituțiilor moderne, istoria instituției supreme de audit reflectă evoluția de ansamblu 
a societății românești. Contextul istoric – pierderile teritoriale, războiul, precum și instaurarea regimului co-
munist – a produs schimbări majore în societate, care au afectat și activitatea Curții. Desființată în decembrie 
1948, au fost necesari 25 de ani pentru reapariția și funcționarea sub o altă denumire, începând cu anul 1973, 
a uneia dintre instituțiile fundamentale ale statului român.

După Revoluția din 1989 s-a produs o nouă întrerupere în funcționarea Curții, dar numai până la 9 septembrie 
1992, când aceasta a fost reînființată prin lege. Aflată în slujba cetățenilor, Curtea își continuă și astăzi rolul 
fundamental de a audita finanțele sectorului public și de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare și a 
transparenței cheltuirii banilor publici. 

„O mare instituție, mai veche chiar decât Constituția”, se afirma flatant 
despre Curtea de Conturi, în 1894, în Parlamentul României.
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Care sunt Misiunea, 
Viziunea și Valorile Curții?

Curtea de Conturi a României
Responsabilitate, credibilitate, transparență și eficiență

Cine poate solicita Curții  
să efectueze un audit?

Cine realizează auditul  
extern al fondurilor  

primite de la UE?

Ce înseamnă  
că suntem gardianul 
 finanțelor publice?

Misiunea Curții este să informeze cetățenii, 
Parlamentul și părțile interesate despre constată-
rile importante din misiunile de audit, ca urmare 
a exercitării funcției de control asupra modului 
de formare, de administrare și de întrebuințare 
a resurselor publice. Prin viziunea sa, Curtea 
urmărește să fie recunoscută pentru indepen-
dența activității sale, transparența rezultatelor 
și comunicarea eficientă cu părțile interesate. 
Valorile promovate sunt respectarea supremației 
Constituției și a legii, obiectivitatea, profesiona-
lismul, integritatea și imparțialitatea.

Curtea realizează misiuni de audit la solicitarea 
Camerei Deputaților sau a Senatului ori din pro-
prie inițiativă. Nicio altă autoritate publică nu o 
mai poate obliga.

Autoritatea de Audit este singura autoritate 
națională competentă să efectueze audit public 
extern, în conformitate cu legislația europeană 
și națională, asupra modului de utilizare a fon-
durilor europene nerambursabile primite de la 
Uniunea Europeană.

Conform legii sale organice, Curtea îndeplinește 
rolul de auditor public extern independent al 
finanțelor din sectorul public. Prin activitățile 
sale, Curtea avertizează asupra riscurilor exis-
tente, formulează observații și recomandări și 
semnalează prezența atât a deficiențelor, cât și 
a reușitelor. Contribuie la îmbunătățirea gesti-
onării financiare a resurselor publice și la pro-
movarea transparenței, asumându-și un rol activ 
în triunghiul responsabilității sociale, alături de 
Parlament și Guvern.



www.curteadeconturi.ro

(1) Curtea de 
Conturi exercită controlul asupra 

modului de formare, de administrare 
și de întrebuințare a resurselor financiare ale 

statului și ale sectorului public. În condițiile legii 
organice, litigiile rezultate din activitatea  

Curții de Conturi se soluționează de instanțele  
judecătorești specializate.

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un 
raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public 

național din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și 
neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputaților sau a 
Senatului, Curtea de Conturi controlează 

modul de gestionare a resurselor 
publice și raportează despre 

cele constatate.

Articolul nr. 140 din Constituția României

Cadrul legal

Articolul nr. 1

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra 
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

(2) Funcţia de control a Curţii de Conturi se realizează prin 
proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii 

de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit  
internaţionale general acceptate.

(3) Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod autonom, în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în prezenta 

lege, şi reprezintă România în calitatea sa de instituţie supremă 
de audit în organizaţiile internaţionale ale acestor instituţii.

(4) Litigiile rezultate din activitatea Curţii de 
Conturi se soluţionează de instanţele 

judecătoreşti specializate.

Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
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2018 a fost un an al consolidării procesului de moder-
nizare a activității Curții de Conturi a României prin 
dezvoltarea unei culturi instituționale a transparenței și 
a deschiderii către dialog, în care calitatea rapoartelor a 
întărit poziția auditului public și încrederea partenerilor 
noștri și a societății în managementul responsabil al 
finanțelor publice. 

Curtea de Conturi se manifestă ca un partener impli-
cat în demersul instituțional și legislativ de identificare 
a celor mai bune soluții care să contribuie la gestionarea 
eficientă a resurselor bugetare, iar încrederea instituțiilor 
auditate și a societății în profesionalismul cu care rea-
lizăm misiunea de audit trebuie permanent consolidată 
și sporită. În acest sens, am schimbat o serie de practici 
în modul de realizare a rapoartelor noastre, promovând 
evaluarea auditorilor în funcție de calitatea rapoartelor 
prin constatările și recomandările formulate.

Pe lângă modernizarea și consolidarea activității 
de audit, în 2018 am continuat să avem un rol activ în 
gestionarea transparentă și eficientă a resurselor publice. 
Misiunile noastre de audit au respectat principiul trans-
parenței: programul de activitate a devenit public, iar 
rapoartele de audit și cele mai importante evenimente au 
fost comunicate în timp real. De asemenea, în 2018 am 
început să prezentăm, prin rubrica online “Îndrumare/
soluții practici unitare”, exemplele de bune practici pe 
care le-am identificat pentru a îmbunătăți funcționarea 
instituțiilor care gestionează fonduri publice, pentru a 
arăta deschiderea noastră în dialogul cu reprezentanții 
entităților auditate și pentru a sprijini mecanismul de 
guvernanță a statului român.

Un audit modern trebuie să se bazeze pe un suport 
tehnic performant. În acest scop am demarat procedura 
de licitație privind achiziționarea unui sistem informatic 
integrat care să asigure managementul documentelor în 
cadrul instituției, monitorizarea programului anual de 
audit, gestionarea și securizarea probelor de audit, stan-
dardizarea rapoartelor de audit și arhivarea electronică a 
acestora. Acest sistem va asigura baza necesară trecerii 
de la o activitate aproape exclusiv în format letric la o 
gestionare electronică a activității Curții de Conturi.

Îmi doresc ca această instituție să se afirme și mai mult 
ca un partener credibil, un factor stimulativ de dezvol-
tare economică, dar și un model de profesionalism și 
expertiză. Astfel, prin prisma necesității îmbunătățirii 
relațiilor bilaterale, ne-am consolidat activitățile de 
cooperare din domeniul auditului fondurilor publice 
prin schimbul reciproc de cunoștințe și expertiză și am 
continuat să contribuim, alături de instituțiile supreme 
de audit din statele membre, la dezvoltarea de standarde 
internaționale și de bune practici în cadrul INTOSAI și 
al grupului său regional EUROSAI. 

Mă simt onorat că în acest prim an de mandat am 
avut prilejul să marcăm Centenarul Marii Uniri în ca-
drul unei ședințe comune a Plenurilor Reunite ale Curții 
de Conturi a României și Curții de Conturi a Republicii 
Moldova, prilej cu care am semnat o Declarație Comună 
ce a marcat consolidarea unui dialog permanent, pre-
cum și intensificarea discuțiilor profesionale pe teme și 
subiecte de interes comun.

Reușita activității de audit public extern depinde de 
modul în care utilizăm cunoștințele, competențele și 
experiența colectivă. Felicit membrii Curții de Conturi a 
României și întreg personalul instituției, am încredere în 
profesionalismul de care dau dovadă zi de zi și vreau să 
le mulțumesc pe această cale pentru activitatea depusă. 

Cuvânt înainte

Mihai Busuioc
Președinte

 



10

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

 

Vizita oficială a președintelui 
Mihai Busuioc la Curtea de 

Conturi a Republicii 
Moldova a avut în 

prim-plan modernizarea și 
consolidarea instituțională

Participarea  
reprezentanților 

Curții de Conturi la 
cea de-a cincea ediție  

a Seminarului  
Internațional  

Anticorupție și  
Integritate, organizat 

la Budapesta 

Lansarea online a 
unei secțiuni noi 

Îndrumare/soluții, 
practici unitare, 

în scopul creșterii 
transparenței prin 

publicarea
 îndrumărilor

 metodologice 

26 martie

26 și 27 aprilie

Primirea delegației 
Instituției de Audit a 
Statului din Republica 
Serbia, context în 
care a fost evidențiată 
dezvoltarea 
informatizării 
activității de audit 

2 și 3 aprilie

Conferința Rolul Instituțiilor 
Supreme de Audit în consolidarea 
răspunderii, transparenței și 
integrității din sectorul public, 
organizată la Sofia de către 
Oficiul Național de Audit al 
Bulgariei, a reunit reprezentanți 
la nivel înalt din 27 de instituții 
supreme de audit (SAI)

15 mai

11 și 12 iunie
Atelierul de lucru organizat de 

Curtea de Conturi împreună 
cu Serviciul de sprijin pentru 

reforme structurale din cadrul 
Comisiei Europene a avut ca 

obiectiv identificarea  
unor viitoare proiecte de  

finanțare pentru îmbunătățirea  
activității instituției

Calendarul evenimentelor din 2018

24 ianuarie 

15 februarie

Aniversarea a 
154 de ani de la 
înființarea Curții 
de Conturi 

5-9 martie

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

Curtea de Conturi 
înaintează Parlamentului 
Raportul public pe anul 

2016 – o imagine de 
ansamblu asupra 

rezultatelor misiunilor de 
audit, inclusiv ale celor 
efectuate de Autoritatea 

de Audit asupra 
fondurilor europene 
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Organizarea, în pre-
mieră, a Programului 
de stagii de practică 
al Curții de Conturi, 
acțiune desfășurată în 
colaborare cu Academia 
de Studii Economice  
și cu Facultatea de 
Drept a Universității 
din București

9 iulie

Vizita delegației 
Oficiului Național de 

Audit din Bulgaria
 a avut pe agenda

 discuțiilor îmbunătățirea 
activității pe baza 

schimbului de experiență

20-22 august

Publicarea pentru 
prima dată pe 

site-ul instituției 
a Programului de 

activitate al  
Curții de Conturi

24 august
Reuniunea Comitetului de 

Contact al Președinților 
Instituțiilor Supreme de 

Audit din Uniunea 
Europeană, organizată 
la Dubrovnik, s-a axat

pe interacțiunea 
cu cetățenii UE – 

deschiderea SAI-urilor

10-12 octombrie

19 decembrie
Analizarea și aprobarea 
de către plenul Curții a 

Raportului de activitate 
pe anul 2018 

AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIEIULIE

10-12 septembrie
Vizita oficială la 

Curtea de Conturi a 
Portugaliei a avut ca 

temă activitatea  
de audit preventiv, 
inclusiv a funcției  

de îndrumare a  
entităților auditate

17-20 octombrie

Centenarul Marii Uniri 
a fost marcat prin 
organizarea Plenului 
reunit al Curților de 
Conturi din România și 
Republica Moldova 

În cadrul întrevederilor cu  
președintele Curții de Conturi 
Europene s-a discutat importanța 
tranziției de la auditul de conformitate 
la auditul performanței

19 și 20 noiembrie



Dintr-o privire,  
rezumatul activității 

Curții în date și fapte.

Rezultate și activități
Pe tot parcursul anului, Curtea a 
auditat fondurile publice, benefici-
arii finali ai activității de raportare 
fiind Parlamentul, Guvernul, cetă-
țenii și alte părți interesate. În urma 
efectuării auditului public extern, 
instituția noastră raportează asupra 
conturilor de gestiune ale bugetu-
lui public național din exercițiul 
bugetar încheiat. În 2018, situațiile 
financiare auditate au înregistrat o 
acuratețe îmbunătățită ca urmare 
a recomandărilor formulate de 
reprezentanții Curții și a imple-
mentării acestora de către entitățile 
auditate. Întreg portofoliul de pu-
blicații al Curții este disponibil pe 
www.curteadeconturi.ro.

Un pas înainte în comunicare
În 2018, Curtea a făcut un pas semnifi-
cativ în comunicare, iar rezultatul a avut 
un impact direct asupra activităților 
sale. Am comunicat mai bine la nivel 
intern și, totodată, am făcut publice 
informațiile cu privire la misiunile de 
audit planificate. Astfel, am pus accent 
pe îmbunătățirea și consolidarea relații-
lor cu părțile interesate, inclusiv cu re-
prezentanții entităților auditate, atât prin 
lansarea online a secțiunii „Îndrumare/
soluții, practici unitare”, cât și prin 
publicarea pe site-ul instituției, pentru 
prima dată, a Programului de activitate. 
Comunicarea s-a realizat în timp real, în 
mediul online, prin publicarea rapoarte-
lor specifice activității Curții, precum 
și prin prezentarea principalelor eveni-
mente interne și externe în mass-media.

Evoluția resurselor umane
Creșterea nivelului calității activi-
tății desfășurate este strâns legată 
de experiența și cunoștințele pro-
fesionale ale întregului personal. 
În acest an s-a desfășurat un amplu 
proces de recrutare la nivel națio-
nal pentru ocuparea celor 167 de 
posturi vacante de auditor public 
extern atât din structura centrală, 
cât și din cea teritorială din cadrul 
Curții de Conturi și al Autorității 
de Audit și au fost ocupate 142 de 
posturi de auditori publici externi. 
În aceste condiții, gradul de ocu-
pare a crescut cu 9%. 

Activitatea internațională
Prin dezvoltarea colaborării cu alte instituții supreme de 
audit membre INTOSAI și EUROSAI, precum și prin 
celelalte activități de cooperare desfășurate în domeniul 
auditului fondurilor publice am continuat să contribuim 
la dezvoltarea de bune practici și la schimbul reciproc de 
cunoștințe și expertiză profesională. În 2018 ne-am inten-
sificat activitatea în cadrul organizațiilor internaționale 
prin participarea la grupuri de lucru, reuniuni, seminare și 
conferințe, evenimente organizate pe teme precum auditul 
performanței, schimbările climatice, controlul intern sau 
auditul IT. 

Zoom pe resursele financiare
Bugetul Curții a fost de 306.169 
mii lei, reprezentând 0,17% din to-
talul cheltuielilor bugetului de stat. 
Ponderea cea mai mare în totalul 
cheltuielilor Curții a fost deținută 
de cheltuielile de personal (73%), 
datorită caracterului specific al 
activității de audit. 20% din totalul 
bugetului a fost alocat proiectelor 
cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile, 5% pentru bunuri 
și servicii, iar diferența de 2% a 
reprezentat cheltuieli de capital.

Modernizare instituțională
Curtea și-a propus modernizarea și 
consolidarea activității specifice printr-o 
deschidere către mediul extern. Astfel, 
au fost organizate mai multe întâlniri 
la nivel național în vederea dezvoltării 
colaborării camerelor de conturi cu 
structurile de audit public intern de la 
nivelul județelor. Totodată, Curtea a 
realizat un prim program de practică 
destinat studenților și masteranzilor. În 
plus, în luna octombrie 2018 s-a inițiat 
colaborarea cu Serviciul de sprijin 
pentru reforme structurale din cadrul 
Comisiei Europene, ceea ce va permite 
realizarea unor proiecte de anvergură în 
reformarea activității instituției.

Transparență în gestionarea 
resurselor publice
Prin activitățile sale, Curtea a depus eforturi 
pentru a face mai bine cunoscute acțiunile 
sale de protejare a intereselor financiare ale 
statului și ale sectorului public. Acest demers 
a implicat furnizarea de informații privind 
riscurile de fraudă și de corupție, precum 
și calitatea sistemelor de prevenire și de 
detecție, pentru ca astfel de abateri să nu se 
mai repete. De asemenea, publicarea progra-
mului nostru de activitate a stimulat interesul 
public și potențialul Curții de a contribui, 
prin intermediul auditului, la gestionarea 
transparentă și eficientă a resurselor publice.

2018 pe scurt

FOCUS 
2018
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Activitatea noastră în cifre

2.289 
rapoarte de audit

4.742 
rapoarte de follow-up

2.522 
entități auditate

83 
 procese-verbale de 
constatare a contravențiilor

193 
certificate de conformitate

64  
scrisori cu recomandări pentru 
utilizatorii fondurilor publice

         0,17%
ponderea bugetului Curții în totalul 

cheltuielilor bugetului de stat

18.980 
 cazuri identificate de abateri, 
nereguli, erori 

13.437  
măsuri dispuse pentru 
a fi implementate de către entități

1.386  
măsuri implementate  
de entități în acest an

Tipurile de audit și numărul acțiunilor desfășurate de Curte

Misiuni de audit 
financiar

Misiuni de audit 
al performanței

Misiuni de audit 
de conformitate

Acțiuni de 
verificare a modului 

de implementare 
a recomandărilor 

formulate în auditul 
performanței

Acțiuni de 
documentare

Acțiuni de 
follow-up

1.670 643 4.742 11830 572
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Strategia Curții de Conturi
Dezvoltarea strategică necesită atât o viziune 
pe termen mediu și lung, cât și crearea unui 
plan operațional pentru a transpune această 
viziune în realitate. Astfel, implementarea 
obiectivelor strategice, pas important în 
inițiativa de dezvoltare a fiecărei instituții 
supreme de audit, a continuat și în anul 2018.

Dezvoltarea capacității profesionale prin 
promovarea unor proceduri moderne de 
audit, prin creșterea capacității de adaptare 
la schimbările mediului extern, în vederea 
îmbunătățirii gradului de implementare a 
măsurilor dispuse și a recomandărilor formu-
late și creșterea eficienței utilizării resurselor 
printr-un management performant constituie 
obiectivele majore ale strategiei adoptate. 

În anul 2018, implementarea Strategiei  de 
dezvoltare instituțională a presupus:

 preocuparea continuă pentru îmbunătăți-
rea practicii de audit prin impulsionarea 
utilizării tehnicilor IT, rezultatul fiind o 
gestionare eficientă a resurselor;
 analizarea gradului de implementare a mă-
surilor transmise și recomandărilor formu-
late și concluzionarea asupra cauzelor care 
au condus la neimplementarea unora;
 orientarea auditului către obiective ce vi-
zează performanța unor activități, proiec-
te, programe;
 adoptarea bunelor practici internaționale pri-
vind evaluarea SAI prin constituirea unei echi-
pe ce va realiza autoevaluarea Curții pe baza 
cadrului de măsurare a performanței în confor-
mitate cu standardul INTOSAI ISSAI 12.

Până în anul 2020, Curtea de Conturi are ținte 
importante de atins pentru a deveni o instituție 
modernă, adaptată noilor realități. Având în 
vedere acest aspect, în luna octombrie 2018 
s-a depus fișa de proiect finanțat prin Serviciul 
de sprijin pentru reforme structurale din cadrul 
Comisiei Europene, ceea ce va permite reali-
zarea unor acțiuni de anvergură în reformarea 
activității instituției. 

Ca parte a Strategiei de dezvoltare insti-
tuțională s-a urmărit și îndeplinirea obiecti-
velor cuprinse în Strategia de resurse umane, 
Strategia de comunicare și în cea privind 
tehnologia informației și comunicațiilor (IT).

Dintre obiectivele atinse în sfera resurselor 
umane, în anul 2018, pot fi menționate:

 organizarea concursurilor de recrutare prin 
adoptarea sistemului-grilă, urmat de inter-
viu, ceea ce a presupus formarea unei baze 
de date la care au lucrat cei mai buni profe-
sioniști din Curte;
 asigurarea unui proces de recrutare transpa-
rent prin publicarea unor seturi de teste- 
grilă pe site-ul Curții;
 consolidarea corpului de formatori interni 
pentru asigurarea de cursuri specifice, astfel 
încât, după plecarea din sistem a unor for-
matori, să se deruleze, alături de formatorii 
cu experiență, un program de perfecționare 
a pregătirii profesionale cât mai aplicat, cu 
cât mai mare eficacitate;
 prin actualizarea reglementărilor interne, 
evaluarea performanțelor profesionale indi-
viduale ale auditorilor publici externi a fost 
îndreptată, preponderent, către calitatea 
muncii de audit, cu rezultate concretizate în 
performanța Curții;
 2018 este anul în care s-a proiectat progra-
mul de formare profesională pentru următo-
rii trei ani, program care cuprinde, pe lângă 
subiectele de specialitate, și teme referitoare 
la dezvoltarea personală și la consolidarea 
culturii organizaționale.
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Suportul de necontestat al activității Curții 
de Conturi în procesul de dezvoltare și mo-
dernizare îl reprezintă tehnologia informației 
și comunicațiilor (IT), pentru care, în cadrul 
Strategiei de dezvoltare instituțională, există 
obiective specifice concretizate în Strategia IT. 
Dezvoltarea și modernizarea sistemului in-
formatic au vizat:

 modernizarea rețelei de comunicații și a 
echipamentelor IT, inclusiv implementarea 
unui nou sistem de mesagerie performant;
 creșterea autonomiei conexiunii la internet;
 îmbunătățirea gradului de vizualizare și 
utilizare a informațiilor prezentate pe  
portalul intern și site-ul instituției;
 realizarea climatului de securitate cibernetică;
 modernizarea/implementarea unor aplicații 
IT (INFOPAC, IDEA, Juridic, Chestionar 
resurse umane), care asigură suportul pentru 
activitatea de audit;
 implementarea regulamentelor interne în 
sistemele informatice operaţionale;
 lansarea proiectului „Extinderea sistemu-
lui de planificare strategică la nivelul mi-
nisterelor de resort” – cod SIPOCA 28, fi-
nanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional „Dezvoltarea 
Capacității Administrative”.

Implementarea Regulamentului privind pro-
tecția datelor cu caracter personal (GDPR)
La nivelul Curții s-a elaborat strategia internă 
de implementare a GDPR. În acest sens, a 
fost introdusă o secțiune dedicată pe portalul 
intern  Salv@tor, au fost inventariate fluxuri-
le documentelor și bazele de date cu caracter 
personal, s-au realizat activități de informare 
și au fost actualizate fișele de post cu dispozi-
ții specifice GDPR.

Comunicarea, componentă strategică în dez-
voltarea instituțională, a cunoscut o optimiza-
re semnificativă prin creșterea transparenței 
și a dialogului. Acțiunile importante privind 
comunicarea:

 dezvoltarea comunicării cu părțile interesate, 
inclusiv cu reprezentanții entităților auditate, 
prin lansarea online a secțiunii Îndrumare/
soluții, practici unitare, respectiv prin publi-
carea pe site-ul instituției, pentru prima dată, 
a Programului de activitate pe semestrul al 
II-lea 2018;
 comunicarea în timp real, în mediul online, a 
rapoartelor specifice activității Curții, pre-
cum și a principalelor evenimente interne și 
externe prin difuzarea de comunicate, infor-
mări și declarații de presă (lansarea rubricii 
Media pe site-ul instituției);
 consolidarea schimburilor de experiență 
cu reprezentanți ai categoriilor profesiona-
le conexe, la nivelul fiecărui județ fiind 
organizate întâlniri cu auditorii interni, 
ocazie cu care s-au desfășurat dezbateri 
profesionale;
 actualizarea portalului intern Salv@tor; 
 organizarea unor seminare privind 
„Comunicarea intra- și interinstituțională”, 
la care au participat peste 100 de auditori 
publici externi;
 revizuirea Manualului de identitate vizuală;
 creșterea vizibilității Curții pe plan interna-
țional atât prin colaborarea cu Revista 
INTOSAI și publicarea informațiilor despre 
programul de stagii de practică al Curții, cât 
și prin participarea la grupuri de lucru, 
conferințe și alte activități internaționale.
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Organizarea instituțională

Instituția supremă de audit funcționează sub forma 
unui organism colegial, denumit plen, format din 18 
membri cu statut de demnitari.

Membrii Curţii sunt numiţi de Parlament, cu 
avizul comisiilor permanente pentru buget, finanţe 
şi bănci ale celor două Camere, pentru un mandat 
de nouă ani. 

Din trei în trei ani, plenul Curții se înnoieşte cu o 
treime dintre consilierii de conturi. Pentru a fi numiți 
consilieri de conturi, persoanele propuse trebuie să 
fie absolvente de studii superioare economice, juri-
dice sau inginereşti, să aibă o vechime de minimum 

10 ani în specialitatea studiilor absolvite şi pregătire 
profesională temeinică.

Președintele Curții de Conturi, președintele Autorității 
de Audit și vicepreședinții sunt numiți de Parlament 
dintre consilierii de conturi. Dintre cei 18 membri ai 
plenului, 12 consilieri de conturi au calitatea de șefi 
de departament și sunt responsabili de organizarea și 
desfășurarea activităților specifice ale departamentelor 
pe care le coordonează. Președintele și ceilalți membri 
ai plenului sunt independenți în exercitarea atribuțiilor și 
în luarea deciziilor. Acești demnitari respectă principiile 
conducerii colective și ale transparenței.

Conducerea Curții de Conturi 

președinteMihai BUSUIOC

Nicu MARCU, 
vicepreședinte

Marta Aurona
PELEA

Ioan 
HURJUI

Aurel 
DUMITRU

Dan 
FÎRȚESCU

Miron
NICA

Attila 
DÉZSI

Bogdan Nicolae 
STAN

Vasile 
GHERASIM

Carmen Georgeta 
STĂNESCU

Lucian 
NEGREA

Petru 
LAKATOS

Ileana Manuela 
PIELEANU

Florin TUNARU, 
vicepreședinte Autoritatea de Audit

 Lucian Dan VLĂDESCU,  
președinte Autoritatea de Audit

Cosmin Vasile NICULA, 
vicepreședinte

Ilie SÂRBU, 
vicepreședinte Autoritatea de Audit

consilieri de conturi

PLENUL CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI
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II VIII X XI XII

Structura organizatorică urmărește să definească 
cadrul de acțiune al instituției, modul de constituire, 
grupare și subordonare a departamentelor, direcțiilor, 
serviciilor, birourilor și funcțiilor, precum și a princi-
palelor legături care se stabilesc între ele, în vederea 
asigurării îndeplinirii obiectivelor instituției, stabilite 
de cadrul de reglementare. 

Conform Regulamentului de organizare și funcți-
onare, Curtea își exercită prerogativele prin departa-
mente, la nivel central, și prin camere de conturi, la 
nivelul județelor.

Departamentele sunt coordonate de cei doi vice-
președinți, cu excepția a două departamente care sunt 
coordonate direct de președinte. 

Președintele coordonează, de asemenea, activita-
tea Direcției relații externe și protocol, Direcției de 
control al achizițiilor publice, a Serviciului comu-
nicare, imagine și relații publice și a Biroului audit 
public intern. 

Obiectivele Curții sunt implementate prin cele 12 de-
partamente și 42 de camere de conturi, competențele 
fiind diferite în funcție de structura Guvernului și a 
administrației publice locale.

În vederea îndeplinirii unor obligații în dome-
niul auditului extern, ce revin României în calitate 
de stat membru al Uniunii Europene, în structura 
Curții funcționează Autoritatea de Audit, care este 
organizată ca organism independent din punct de 
vedere operațional.

În teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regio-
nale în județele în care își desfășoară activitatea agen-
țiile, autoritățile de management și/sau organismele 
intermediare care gestionează fondurile europene.

Condițiile operaționale pentru buna desfășurare 
a activității Curții de Conturi și Autorității de Audit 
sunt asigurate de către Secretariatul general, aflat în 
subordinea directă a președintelui Curții și condus de 
un secretar general.

Structura organizatorică

ORGANIGRAMA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Plen

Președinte

Vicepreședinte

Departamente

42 Camere de conturi

Serviciu 
și birou

Secretariatul 
general

I III IV V VIIX VII

Departamente Departamente

2 Direcții

Birou Serviciu

4 Direcții

Vicepreședinte

8 Direcții regionale de audit

2 Direcții 2 Direcții

Direcția coordonare, 
metodologie

Biroul comunicare 
și relații externe

Vicepreședinte Vicepreședinte

Președinte
Autoritatea de Audit
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Resurse umane și financiare
Resurse umane

Structura posturilor
La nivelul Curții de Conturi sunt prevăzute 1.966 

de posturi aprobate. Ponderea cea mai mare a 
acestora revine auditorilor publici externi, 83%, 
respectiv 1.620 de posturi (1.312 pentru Curtea 
de Conturi și 308 pentru Autoritatea de Audit). 
11% sunt alocate personalului contractual (222 

de posturi), iar 6% funcționarilor publici, (124 de 
posturi). La sfârșitul anului 2018, gradul de ocupare 

a posturilor aprobate se prezenta astfel: auditori 
publici externi 79%, personal contractual 92% și 

funcționari publici 90%. 

Profilul de vârstă
În ceea ce privește profilul de vârstă al auditorilor 

publici externi, ponderea cea mai mare o deține 
personalul cuprins între 41 și 45 de ani (21,9%), 
urmat de personalul cuprins între 46 și 50 de ani 

(18,9%), existând un echilibru între categoriile de 
vârstă până în 40 de ani și peste 50 de ani. Această 

structură a personalului este favorabilă activității 
Curții, deoarece experiența și competența se îmbină 
cu spiritul inovativ, specific generațiilor mai tinere. 

Profilul de gen
Sub aspectul structurii de gen, politica instituției are 
la bază principiile dreptului comunitar, cu un set de 

valori bine definite, printre care și egalitatea de șanse 
și tratament pentru bărbați și femei.

În anul 2018, posturile de auditori publici externi 
au fost ocupate în proporție de 60% de femei (768 
de posturi) și 40% de bărbați (515 posturi), această 

pondere fiind influențată și de structura de gen a absol-
venților de învățământ superior cu profil economic.

Auditori publici externi Funcționari publici Personal contractual

vacante ocupate

Curtea acordă o atenție deosebită dezvoltării resurselor umane ca vector important în creșterea nivelului cali-
tății activității desfășurate. Personalul său, cu experiența și cunoștințele de specialitate, constituie resursa cea 
mai valoroasă în dezvoltarea instituțională.

337

1.620 124 222

<25 0,0%

0,2%

25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

>65

13 18

1.283 111 204

4,8%

13,6%

21,9%

18,9%

15,4%

15,7%

8,2%

1,3%

60% 40%
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Evoluția pensionărilor
Ponderea pensionărilor auditorilor publici externi 

în perioada 2018-2020 este relativ constantă, 
reprezentând anual 3% din numărul  

de posturi aprobate.

Profilul profesional
Personalul Curții este relativ omogen din punct 
de vedere al studiilor. Auditorii publici externi, 

care sunt majoritari, sunt licențiați preponderent în 
domeniul economic, dar și în cel juridic sau în alt 

domeniu de specialitate. Pentru atingerea obiective-
lor instituției, personalul trebuie să aibă o pregătire 

de specialitate temeinică și să-și actualizeze în 
permanență cunoștințele dobândite.

Apartenența la organisme profesionale
O parte dintre auditorii publici externi din cadrul 

Curții dețin calitatea de membru al diferitelor 
organisme profesionale, ceea ce arată preocuparea 

constantă a personalului pentru lărgirea ariei de 
cunoștințe cu incidență asupra activității specifice.

4% alte studii

7% studii juridice

89% studii economice

Camera Auditorilor Financiari - 180 de membri și stagiari

Altele - 83 de membri și stagiari

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați 
din România - 276 de membri și stagiari

53
55

43

49 47

38

2018 2019 2020

total pensionari din care auditori publici externi
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Resurse financiare
Execuția bugetului Curții de Conturi pe anul 2018
Curtea de Conturi este finanțată de la bugetul de stat. Proiectul de buget al Curții de Conturi este aprobat de plen, 
conform legii organice, după care acesta se transmite Guvernului pentru a fi introdus în bugetul de stat și supus 
aprobării Parlamentului. Bugetul Curții de Conturi reprezintă circa 0,17% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.

Bugetul și execuția pe anul 2018

INDICATORI BUGET FINAL
2018

EXECUȚIE
2018 %

1 2 3 4=3/2

Total buget 306.169 294.623 96,23 

Total cheltuieli curente 299.503 288.060 96,18 

Titlul I: Cheltuieli de personal 220.869 219.258 99,27 

Titlul II: Bunuri și servicii   15.754    15.369 97,56 

Titlul VIII: Alte transferuri          30          25 83,33

Titlul X: Proiecte cu finanțare  
din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020

  61.500    52.060 84,65

Titlul XI: Alte cheltuieli     1.350     1.348 99,85

Titlul XIII: Cheltuieli de capital     6.666     6.563 98,45

-mii lei- 

În anul 2018 s-a demarat un amplu proces de recrutare 
la nivel național pentru ocuparea a 120 de posturi 
vacante de auditor public extern, profil economic, atât 
pentru structura centrală (33 de posturi), cât și pentru 
cea teritorială (87 de posturi). Concursul a generat 
un interes foarte ridicat, un număr de 1.311 candidați 
înscriindu-se pentru ocuparea posturilor disponibile. 

De asemenea, Autoritatea de Audit a organizat un 
proces de recrutare la nivel național pentru ocuparea a 
47 de posturi vacante de auditori publici externi (pentru 
structura centrală – 19 posturi, iar pentru structura terito-
rială – 27 de posturi de execuție și un post de conducere). 

În urma procesului de recrutare, la nivelul întregii 
instituții au fost ocupate 142 de posturi de auditori 
publici externi (114 pentru Curtea de Conturi și 28 
pentru Autoritatea de Audit). În aceste condiții, nu-
mărul posturilor ocupate a crescut cu 9%.

Recrutarea personalului
1.425

posturi ocupate după recrutare

1.283
posturi ocupate înainte de recrutare

142
posturi ocupate la recrutare 

9% creșterea gradului de ocupare
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Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor este 
deținută de cheltuielile de personal (73%), datorită 
caracterului specific al activității desfășurate de perso-
nalul de specialitate al Curții. 

Din cheltuielile pentru bunuri și servicii (5% din 
total buget), reprezentative sunt cheltuielile efectuate 
pentru plata utilităților, cele ocazionate de deplasările 
auditorilor publici externi la entitățile auditate și pen-
tru bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. 

Creditele bugetare prevăzute la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” (20%) au fost utilizate 
pentru derularea proiectelor astfel: 

La nivelul Curții de Conturi
 „Extinderea sistemului de planificare strategică la 
nivelul ministerelor de resort – SIPOCA 28”.

La nivelul Autorității de Audit
 „Sprijinirea Autorității de Audit în exercitarea atri-
buțiilor legale” RO-BG - 827; 
 „Finanțarea activităților Autorității de Audit desfă-
șurate în vederea implementării Programului 
INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-
2020” RO-SE 211;
 „Sprijinirea Autorității de Audit în exercitarea atribu-
țiilor legale” – Program de Cooperare Transfrontalieră 

România-Ungaria 2014-2020 RO-HU 440;
 „Sprijinirea Autorității de Audit în realizarea activi-
tăților specifice Programului Operațional Comun 
România-Republica Moldova 2014-2020”;
 „Sprijinirea Autorității de Audit în realizarea activi-
tăților specifice Programul Operațional Comun 
România-Republica Ucraina 2014-2020”;
 „Sprijinirea Autorității de Audit în vederea îndepli-
nirii rolului de Autoritate de Audit pentru Programul 
Operațional Comun Bazinul Mării Negre POC 
BMN 2014-2020” BMN 753;
 „Sprijinirea funcționării Autorității de Audit la 
standarde europene”, cod 2.1.016;
 „Perfecționarea pregătirii profesionale a personalu-
lui Autorității de Audit care își desfășoară activita-
tea în domeniul auditului Fondurilor ESI”, cod 
3.1.015;
 „Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuie-
lilor de personal pentru personalul Curții de Conturi 
- Autorității de Audit implicat în coordonarea, ges-
tionarea și controlul FESI II”, cod 3.1.074.

Cheltuielile de capital (2%) au avut ca destinație: 
achiziții IT (laptopuri, desktopuri, multifuncționale, 
servere); reparații capitale aferente activelor fixe, lu-
crări de construcții (amenajare, cheltuieli de proiec-
tare, expertize tehnice pentru lucrări de construcții).

Ponderea tipurilor de 
cheltuieli în totalul 

bugetului anului 2018

73% Cheltuieli de personal

2% Cheltuieli de capital

5% Bunuri și servicii

20% Proiecte cu finanțare din  
fonduri externe nerambursabile
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Activități și rezultate

2018

49 de ședințe

597 de documente

591 de hotărâri

Activitatea plenului

Conducerea Curții de Conturi se exercită de către 
plen, care este compus din 18 membri, consilieri de 
conturi numiți de Parlament. 

Plenul Curții de Conturi își desfășoară activitatea 
în baza Regulamentului de organizare și desfășurare 
a ședințelor, elaborat în temeiul Legii nr. 94/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții de 
Conturi, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Conform prevederilor legale, plenul își exercită 
atribuțiile în prezența a cel puțin 2/3 din numărul 
membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul 
majorității membrilor prezenți. Președintele Curții 
de Conturi conduce ședințele plenului, iar în lipsa 

acestuia ședințele sunt prezidate de către unul dintre 
vicepreședinți.

Dezbaterile care au loc în ședințe plenare se con-
cretizează în măsuri care sunt adoptate prin hotărâri, 
aplicabilitatea lor fiind obligatorie pentru personalul 
Curții.

Hotărârile de plen adoptate sunt publicate pe 
portalul intern al website-ului Curții, pentru a fi 
cunoscute de tot personalul.

Pentru exercitarea prerogativelor stabilite prin 
legea-cadru şi regulamentele proprii, plenul Curții de 
Conturi s-a reunit, în anul 2018, în 49 de ședințe, în 
care au fost analizate și dezbătute 597 de documente, 
fiind emise 591 de hotărâri.

Domeniile de activitate ale Curții, care 
au fost supuse dezbaterilor plenului, 
concretizate în hotărâri, sunt prezentate în 
pagina alăturată.
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29%
13%

3%15 %

40%

65 pentru aprobarea Programului 
de activitate al Curții de Conturi 
și a modificării acestuia;
11 pentru evaluarea calității 
activităților specifice desfășurate 
de structurile de specialitate ale 
Curții de Conturi; 
11 pentru aprobarea actualizării 
reglementărilor interne;

20 pentru aprobarea rapoartelor 
referitoare la respectarea eticii  în 
Curtea de Conturi, prezentate de 
Comitetul de etică;
12 pentru aprobarea soluțiilor 
prezentate de Comisia pentru 
aplicarea unitară a prevederilor 
legale aplicabile în activitatea 
Curții de Conturi; 
27 pentru aspecte privind unele 
măsuri pentru efectuarea
misiunilor de audit, înființarea 
unor comisii/grupuri de lucru etc.;

15 pentru aprobarea unor rapoarte 
(de activitate și de audit);
63 pentru aprobarea/respingerea 
solicitărilor camerelor de conturi 
de sesizare a organelor de urmărire 
penală privind fapte pentru care 
există indicii că au fost săvârșite cu 
încălcarea legii penale; 
12 pentru avizarea/emiterea de 
puncte de vedere asupra unor 
proiecte de acte normative și 
inițiative legislative;
3 pentru aprobarea/implementarea 
strategiilor Curții de Conturi; 

RESURSE

85 pentru resursele umane (numiri 
definitive și temporare în funcții de 
conducere, recrutare personal,
modificarea raporturilor de muncă);
5 pentru pregătirea profesională a 
personalului de specialitate;

36 hotărâri cu soluție de amânare; 
40 pentru diverse domenii de 
activitate.

RESURSE

ALTELE
170 pentru aprobarea participării 
reprezentanților Curții de Conturi și 
ai Autorității de Audit la activitatea 
unor organisme internaționale;

591
Hotărâri 

ale plenului
adoptate în 

2018

ACTIVITATEA SPECIFICĂ

FINANCIAREUMANE

16 pentru aprobarea/modificarea 
Programului anual al achizițiilor
publice, aprobarea proiectului 
de buget al Curții de Conturi;

ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALĂ
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Activitățile specifice 
desfășurate de 

Curtea de Conturi
a României

Misiuni de 
follow-up

Audit de
conformitate

Misiuni de 
documentare

Audit 
financiar

Audit al 
performanței

Curtea de Conturi a României reprezintă cea mai 
înaltă autoritate în stat care auditează fondurile 
publice. Parlamentul, Guvernul, cetățenii și alte 
părți interesate sunt beneficiarii finali ai activită-
ții de audit public extern efectuate de Curtea de 
Conturi. Toți acești beneficiari au așteptări cu 
privire la modul în care este cheltuit banul public. 
Conform legii proprii de organizare și funcționare, 
instituția noastră este cea care, în urma efectuării 
auditului, prezintă anual Parlamentului un raport 
asupra conturilor de gestiune ale bugetului public 
naţional din exerciţiul bugetar încheiat, cuprinzând 
şi neregulile constatate.

Prin independența prevăzută în cadrul legislației, 
Curtea de Conturi decide, în mod autonom, asupra pro-
gramului de activitate, tehnicilor de audit, prezentând 
constatările sale în rapoartele de audit, cu respectarea, 
totodată, a standardelor internaționale de audit.

Funcția de control a Curții de Conturi, prevăzută de 
Constituția României și de Legea nr. 94/1992, se reali-
zează prin activitățile specifice auditului public extern: 

 Audit financiar – verifică dacă situațiile finan-
ciare sunt prezentate, sub toate aspectele sem-
nificative, în conformitate cu cadrul general de 

raportare financiară aplicabil, dacă oferă o 
imagine fidelă și corectă, dacă sunt complete, 
reale și conforme cu legile și reglementările în 
vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie;
 Audit de conformitate – verifică dacă tranzacțiile 
financiare respectă prevederile legale și regulile 
administrative;
 Audit al performanței – evaluează independent 
modul în care o entitate, un program, un pro-
iect, un proces, o activitate sau o operațiune 
funcționează din punct de vedere al economi-
cității, eficienței și eficacității.

În exercitarea activității specifice se realizează și 
următoarele tipuri de misiuni:  

 de documentare;
 de monitorizare a implementării recomandări-
lor, numite și misiuni de follow-up.

În cadrul misiunilor prezentate mai sus, Curtea de 
Conturi acordă o importanță deosebită evaluării 
controlului intern managerial, considerat ca fiind 
fundamentul pentru o guvernanță corectă în utiliza-
rea fondurilor publice pe destinațiile aprobate.

Activitatea de audit public extern
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În anul 2018, auditul financiar s-a desfășurat asupra următoarelor conturi anuale de execuție bugetară, la 
entitățile care, potrivit legii, sunt obligate să le întocmească, respectiv:

BUGETUL DE STAT

BUGETELE LOCALE

BUGETELE INSTITUȚIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE CENTRALE

DATORIA PUBLICĂ

BUGETELE INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE AUTONOME

BUGETUL FONDURILOR SPECIALE

În cazul instituțiilor și autorităților publice ai căror 
conducători au calitatea de ordonatori principali de 
credite, situațiile financiare auditate au înregistrat o 
acuratețe îmbunătățită ca urmare a recomandărilor 
formulate de reprezentanții Curții de Conturi și a im-
pactului acestora în activitatea desfășurată de entități, 
precum și a înțelegerii beneficiului implementării 
acestor recomandări de către entitățile auditate. 

Pe lângă auditul financiar asupra conturilor de exe-
cuție bugetară prezentat în figura de mai sus, Curtea 
a realizat și misiuni de audit de conformitate la ope-
ratori economici din sectorul guvernamental, servicii 
publice de interes local și la alte entități, precum și 
misiuni de audit al performanței în diverse domenii 
finanțate din fonduri publice.

•  formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea veni-
turilor bugetului general consolidat, administrat de 
ANAF;

•  modul de administrare a patrimoniului public și 
privat al statului, precum și legalitatea realizării 
veniturilor și a efectuării cheltuielilor;

•  situația patrimoniului și a legalității achizițiilor 
publice;

•  alocarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de 
stat, destinate finanțării activităților muzeistice;

•  verificarea operațiunilor BNR ce intră în competen-
ța Curții de Conturi;

•  verificarea modului de realizare a veniturilor proprii;
•  modul de formare, administrare și utilizare a fondu-
rilor publice în procesul de restituire a proprietăților 

la ANRP (Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților);

•  respectarea de către autoritățile cu atribuții în do-
meniul privatizării a metodelor și procedurilor de 
privatizare, încheierea și administrarea contractelor;

•  modul de funcționare și administrare a entităților 
publice;

•  modul de administrare a patrimoniului de către 
operatorii economici din industria de apărare;

•  costurile serviciilor medicale prestate de unitățile 
sanitare în regim de spitalizare continuă;

•  controlul situației, evoluției și modului de admi-
nistrare a patrimoniului public și privat, al UAT 
de către regii autonome de interes local și societăți 
comerciale cu capital integral sau majoritar al UAT.

TEME ABORDATE ÎN AUDITUL DE CONFORMITATE
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Structura centrală
• activitatea specifică desfășurată de către serviciile 
de trafic aerian;
• acordarea unor beneficii de asistență socială pentru 
prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilu-
lui și a familiei în anul 2017;
• gradul de ocupare a personalului sanitar din siste-
mul național public de sănătate;
• utilizarea fondurilor alocate pentru promovarea 
comerțului exterior;
• performanța pieței de gaze naturale;
• administrarea bazei didactice de studiu și de cerce-
tare, deținută de instituțiile de învățământ superior;
• administrarea ariilor naturale protejate;
• calitatea și managementul apei;
• managementul general al procesului de privatizare 
desfășurat în România;
• administrarea patrimoniului sportiv al Ministerului 
Tineretului și Sportului, în perioada 1990-2016;
• fondurile alocate de la bugetul de stat pentru rea-
lizarea obiectivelor prevăzute în Strategia Națională 
pentru Siguranță Rutieră (2013-2020);
• eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor 
întreprinse atât în scopul de a preveni, cât și pentru a 
înlătura efectele unui cutremur major în municipiul 
București;
• procesul de informatizare a activității curente la 
instituțiile publice;
• utilizarea fondurilor publice alocate în perioada 
2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, atât în 
mediul urban, cât și în mediul rural, în vederea ga-
rantării accesului la facilitățile moderne de practicare 
a sporturilor.

TEME ABORDATE ÎN AUDITUL PERFORMANȚEI

Structura teritorială
• performanța gradului de colectare a veniturilor 
bugetului local;
• performanța activității serviciului public de adminis-
trare a domeniului public și privat de interes local prin 
amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și 
grădinilor publice;
• eficiența concesionării și închirierii de bunuri 
aparținând domeniului public și privat al unităților 
administrativ-teritoriale;
• performanța activității serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare;
• administrarea și utilizarea investițiilor noi pentru 
alimentare cu apă și canalizare a localităților din 
mediul rural;
• impactul scutirilor sau reducerilor de taxe și impozite 
locale asupra bugetului unității administrativ-teritoriale, 
acordate și fundamentate conform cadrului legal aplicabil;
• performanța sistemului județean centralizat de manage-
ment al deșeurilor;
• economicitatea achizițiilor publice de materiale sanitare 
în unitățile sanitare spitalicești cu paturi, pentru care 
managementul asistenței medicale s-a transferat către 
autoritățile administrației publice locale;
• performanța activităților derulate la unitățile sanitare 
spitalicești cu paturi pentru care managementul asistenței 
medicale s-a transferat către autoritățile administrației 
publice locale prin externalizarea unor servicii;
• performanța utilizării fondurilor bugetare de unitățile 
administrativ-teritoriale pentru implementarea și aplica-
rea standardelor de management/control intern;
• performanța serviciului public de salubrizare a 
localităților;
• performanța serviciului public de administrare a dome-
niului public și privat de interes local prin amenajarea, 
organizarea și exploatarea locurilor publice de afișaj și 
reclame, a panourilor publicitare;
• performanța Programului Național de Dezvoltare  
Locală – „Subprogramul modernizarea satului românesc”;
• eficacitatea utilizării programelor informatice la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale;
• utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru finanțarea cercetării la nivelul stațiunilor de 
cercetare-dezvoltare pentru pomicultură;
• performanța serviciului public de administrare a dome-
niului public și privat de interes local prin amenajarea, 
organizarea și exploatarea parcărilor.



27

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

Obligațiile de raportare ale Curții
Curtea înaintează Parlamentului Raportul public anual 
și, prin camerele de conturi județene, autorităților deli-
berative ale unităților administrativ-teritoriale rapoartele 
anuale referitoare la finanțele publice locale. Observațiile 
Curții de Conturi asupra conturilor de execuție a 

bugetelor auditate, concluziile rezultate din auditul 
efectuat, precum și recomandările formulate și măsurile 
dispuse prin deciziile emise trebuie să fie un punct de re-
per în materie de execuție a bugetului, contribuind astfel 
la îmbunătățirea managementului financiar și a modului 
de implementare a bugetului României.

Din infograficul de mai sus rezultă că misiunile de 
audit financiar sunt predominante ca urmare a angaja-
mentului asumat de Curte de a audita anual conturile 
entităților din aparatul central, ai căror conducători 
au calitatea de ordonatori principali de credite și 
peste 30% din conturile entităților care administrează 
bugetul local, ai căror conducători au, de asemenea, 
calitatea de ordonatori principali de credite.

Misiunile de audit de conformitate s-au efectuat, 
cu preponderență, la operatorii economici de subor-
donare centrală sau locală, iar prin tematici specifice 
și la unele instituții publice.

Totodată, s-au efectuat 4.742 de acțiuni de mo-
nitorizare a implementării măsurilor dispuse prin 

decizii și 118 acțiuni de verificare a modului de 
implementare a recomandărilor formulate în auditul 
performanței.

Numărul mare al acțiunilor de verificare a modului 
de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse a fost dat 
de faptul că încă mai există măsuri neimplementate 
din perioada anterioară, cauzele fiind diverse.

Există situații în care măsurile au fost contestate 
în instanță și se află în diverse faze de judecată, dar 
există și situații în care conducătorii entităților nu 
manifestă interes în implementarea lor, chiar și în 
cazurile în care instanțele de judecată au menținut 
deciziile Curții prin respingerea contestațiilor formu-
late de entitățile auditate.

Activitatea de audit în cifre
Acțiuni realizate
În anul 2018, Curtea de Conturi a efectuat 1.670 de 
misiuni de audit financiar, 30 de misiuni de audit al 

performanței din domenii considerate prioritare la 
un număr de 104 entități, 572 de misiuni de audit de 
conformitate care au avut ca obiect 38 de teme și a 
derulat 643 de acțiuni de documentare. 

30

572

643

1.670

misiuni de audit al performanței

misiuni de audit de conformitate

acțiuni de documentare

misiuni de audit financiar

Tipurile de audit și numărul acțiunilor realizate în anul 2018
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138,93

296,44

22.507,57

792,61

52,87

9.699,86

Din figura de mai sus rezultă că auditurile s-au desfă-
șurat la 1.562 de ordonatori principali de credite, 66 
de ordonatori secundari de credite, 536 de ordonatori 
terțiari de credite, 21 de companii naționale, 24 de so-
cietăți naționale, 156 de societăți comerciale, inclusiv 
cele de interes local, 74 de regii autonome, inclusiv de 
interes local, 3 instituții bancare, precum și la 80 de 
alte entități de tipul asociațiilor și fundațiilor ș.a.

Impactul financiar al verificărilor efectuate
Deși activitatea entităților s-a îmbunătățit ca urmare 

a recomandărilor formulate de auditorii publici ex-
terni, totuși misiunile de audit financiar și de confor-
mitate, efectuate de Curtea de Conturi în anul 2018, 
au identificat și o serie de cazuri de nerespectare a 
reglementărilor legale, constatându-se abateri care 
au condus fie la nestabilirea, neurmărirea și neînca-
sarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor 
prejudicii ori la denaturarea unor date și informații 
din situațiile financiare. 

Evaluarea impactului financiar pe tipuri de acțiuni 
de audit este redată în figura de mai jos:

TOTAL 
milioane lei

Audit 
financiar

Audit de  
conformitate

Venituri suplimentare 
931,54
Prejudicii 
349,31

Abateri financiar-contabile
32.207,43

Evaluarea impactului financiar pe tipuri de acțiuni de audit

Numărul categoriilor de entități auditate în anul 2018

1.562 66 536 21 24

52 22 20 136 3 80

Ordonatori  
principali de credite

Ordonatori  
secundari de credite

Ordonatori  
terțiari de credite

Companii naționale Societăți naționale

Regii autonome
de interes național

Regii autonome 
de interes local

Societăți comerciale 
de interes național

Societăți comerciale 
de interes local

Instituții bancare Alte entități

Entități verificate
În cadrul competențelor ce îi revin, în anul 2018, 
Curtea a desfășurat misiuni de audit la un număr de 
2.522 de entități. Între numărul de misiuni efectuate 
și numărul de entități auditate există diferențe care se 

explică prin faptul că la unele entități s-au efectuat 
mai multe tipuri de audit (financiar, de conformitate 
și audit al performanței), în funcție de obiectivele 
urmărite în cadrul fiecăruia.
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Frecvența constatărilor Curții de Conturi pe obiective
Prin misiunile desfășurate, urmărind obiectivele de audit stabilite, au fost identificate 18.980 de cazuri de 
abateri, nereguli și/sau erori, care sintetic, pe obiective, se prezintă astfel:

Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modifi-
carea bugetelor inițiale pe parcursul execuției bugetare 497 (2,6%)

1,079 (5,7%)

31 (0,2%)

1.432 (7,5%)

4.539 (24%)

4.485 (23,6%)

6.917 (36,4%)

Exactitatea și realitatea datelor reflectate 
în situațiile financiare

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor 
de control intern managerial 

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării 
veniturilor bugetului general consolidat 

Calitatea gestiunii economico-financiare

Achiziții publice

Alte abateri

Frecvența constatărilor pe obiective

Acte întocmite în 2018

Din figura de mai sus se constată că ponderea cea 
mai mare este deținută de cazurile de abateri privind 
calitatea gestiunii economico-financiare, cu 36,4%, 
urmată de exactitatea și realitatea datelor reflectate 
în situațiile financiare, cu 24%, cele mai puține cazuri 
de abateri fiind înregistrate în cazul elaborării, funda-
mentării proiectului de buget și modificării bugetelor 
inițiale pe parcursul execuției bugetare, ceea ce denotă 
o oarecare îmbunătățire în acest domeniu.

Actele întocmite în anul 2018 pentru verificarea 
exercițiului bugetar 2017
Misiunile de audit efectuate la entitățile din sfera de 
competență a Curții se finalizează cu întocmirea mai 
multor  tipuri de acte, în funcție de misiunea de audit.
În anul 2018, pentru verificarea execuției bugetare 
a anului 2017, actele întocmite ca urmare a realizării 
auditului public extern, în conformitate cu legislația în 
vigoare, sunt prezentate în figura de mai jos:

Note de 
constatare

Rapoarte 
de audit

Procese-verbale 
de constatare

Decizii Procese-verbale 
de constatare a 
contravențiilor

Scrisori cu 
recomandări

Încheieri

2.389 2.289 1.513 1.572 83 64 112
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În urma valorificării actelor de control au fost emise 
1.572 de decizii, prin care au fost dispuse 13.437 de mă-
suri, pe care entitățile verificate trebuie să le implemen-
teze fie pentru înlăturarea deficiențelor și neregulilor 
constatate, fie pentru stabilirea întinderii prejudiciilor 
și recuperarea acestora, fie pentru încasarea veniturilor.

Împotriva măsurilor dispuse prin decizii, precum 
și a termenului stabilit pentru implementarea acestora, 
entitățile verificate pot depune contestații, care sunt 
examinate și soluționate, prin încheiere, de către 
comisiile de soluționare a contestațiilor constituite la 
nivelul structurilor Curții de Conturi, iar, împotriva 
încheierilor emise de comisii, entitățile verificate pot 
sesiza instanța de contencios administrativ competen-
tă. Situația acestor litigii este prezentată la secțiunea 
„Reprezentarea la instanțele judecătorești”.

Opinii de audit
Opinia de audit se exprimă la încheierea misiunilor 
de audit financiar asupra conturilor anuale de exe-
cuție a bugetelor auditate, după ce auditorii publici 
externi prezintă în rapoartele de audit constatările și 
concluziile lor și formulează recomandări cu privire 
la măsurile ce urmează a fi luate de conducerea enti-
tăților verificate, după caz.

Din totalul opiniilor exprimate, 65,10% sunt 
opinii contrare, 24,41% sunt opinii cu rezerve care 
conțin un paragraf ce evidențiază anumite aspecte, 
9,99% sunt opinii nemodificate pentru care s-au 
emis certificate de conformitate, 0,44% sunt opinii 
cu rezerve cu paragraf de limitare a sferei de aplica-
re a auditului, iar 0,06% reprezintă imposibilitatea 
exprimării unei opinii.

65,10% 24,41% 9,99% 0,44% 0,06%

Opinii contrare Opinii cu rezerve cu 
paragraf de evidențiere 

a anumitor aspecte

Opinii nemodificate Opinii cu rezerve cu 
paragraf de limitare 
a sferei de aplicare a 

auditului

Imposibilitatea 
exprimării unei opinii

29.890 19.785

Măsuri din 
decizii verificate

Măsuri
implementate

Impactul implementării măsurilor dispuse prin 
deciziile Curții de Conturi
Prin rezultatele de audit contribuim în mod nemij-
locit la îmbunătățirea funcționării sectorului public. 
Mecanismele deficitare detectate de Curte sunt frecvent 
remediate de către entități, iar sistemele funcționale 
sunt întărite în vederea prevenirii unor erori și abateri 
în viitor. Măsurile dispuse și recomandările Curții 
constituie, pentru autoritățile și instituțiile publice ale 

administrației publice centrale și locale, instrumentele 
prin care acestea au posibilitatea să-și îmbunătățească 
activitatea de administrare a resurselor financiare ale 
sectorului public, să crească performanța utilizării aces-
tora și să aducă un plus de valoare în ceea ce privește 
managementul financiar și gradul de satisfacție a cetă-
țenilor. În anul 2018 s-au verificat 29.890 de măsuri din 
decizii emise atât în anul 2018, cât și în anii anteriori și 
s-au implementat 19.785 de măsuri. 

Opinii de audit exprimate la încheierea misiunilor de audit financiar în 2018
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Evaluarea impactului activității de audit public 
extern a Curții de Conturi asupra activității enti-
tăților auditate 
Auditul realizat de Curtea de Conturi are drept scop, 
pe lângă cel legal de a raporta Parlamentului asupra 
acurateței cu care sunt gestionate bugetul național și 
patrimoniul public și privat al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale, și pe acela de a contribui la 
îmbunătățirea activității auditate printr-un manage-
ment performant. 

Deoarece Curtea este interesată în ce măsură ac-
țiunile sale și-au atins scopul, periodic se desfășoară 
acțiuni de follow-up, în urma cărora se apreciază 
zonele în care entitățile publice întâmpină dificultăți 
în implementare și cauzele care au condus la acestea. 

În anul 2018, așa cum s-a arătat anterior, Curtea a în-
tocmit 4.742 de rapoarte de follow-up, iar concluziile 
sunt prezentate în continuare, în funcție de obiectivele 
auditului.

Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pro-
priu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor 
publice – s-a realizat o îmbunătățire a activității prin:

 crearea unor pârghii de control de către manage-
mentul instituției prin actualizarea procedurii ope-
raționale privind elaborarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli cu prevederi clare și detaliate referitoare 
la estimarea veniturilor, corelate cu posibilitatea de 
încasare a acestora la nivelul previzionat;
 analizarea interdependenței între obiectul de activi-
tate al entității, necesități, obiective și nivelul veni-
turilor proprii estimate;
 stabilirea cadrului de organizare a desfășurării acti-
vității de elaborare a bugetului de venituri și cheltu-
ieli al ordonatorului principal de credite, inclusiv 
pentru entitățile subordonate, prin constituirea unei 
comisii de evaluare a solicitărilor de finanțare trans-
mise de acestea. Din această perspectivă, se urmă-
rește ca evaluarea solicitărilor de finanțare transmi-
se de entitățile subordonate să fie realizată în baza 
unor criterii, cu atribuire de punctaje, prin întocmi-
rea unui raport cu propuneri de repartizare a aloca-
țiilor provenite de la bugetul de stat și a celor din 
venituri proprii;
 corelarea locurilor de muncă vacante existente pe 
piața muncii cu necesitățile reale de ocupare prin 

stabilirea numărului de persoane cuprinse în Planul 
de formare profesională, care vor urma programe 
de formare profesională, precum și prin repartizarea 
resurselor financiare în funcție de necesități.

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile 
financiare – s-a remarcat o îmbunătățire a evidenței 
financiar-contabile și fiscale, a înregistrării și recupe-
rării creanțelor, achitării debitelor aflate în evidență, 
precum și a calității situațiilor financiare prin:

 asigurarea premiselor respectării prevederilor lega-
le referitoare la reflectarea reală și exactă a operați-
unilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și 
în conturile anuale de execuție bugetară, precum și 
respectarea dispozițiilor legale referitoare la anga-
jarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 corectarea evidenței contabile a bunurilor din do-
meniul public al statului.

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor 
de management și control intern care, de cele mai 
multe ori, arată legătura de cauzalitate dintre calitatea 
acestuia și deficiențele constatate de Curtea de Conturi 
– s-a constatat o îmbunătățire a activității prin imple-
mentarea măsurilor dispuse, entitățile realizând:

 consolidarea controlului intern managerial prin 
îmbunătățirea cadrului procedural intern. Exemple: 

  elaborarea, actualizarea și completarea pro-
cedurilor operaționale referitoare la aplicarea 
unitară a tarifului de staționare, de închiriere 
a infrastructurii feroviare publice, de facturare 
a energiei electrice atât pentru activitatea 
proprie a CNCF „CFR” SA, cât și pentru par-
tenerii contractuali de la care se recuperează 
costurile sau se obțin venituri;
     implementarea unor planuri de monitorizare şi 
control pentru beneficiarii de asistență finan-
ciară nerambursabilă de la nivelul agențiilor 
teritoriale ale entității prin identificarea acti-
vităților procedurabile din cadrul programelor 
derulate la nivelul ministerului în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii și elaborarea 
procedurilor specifice acestora;
  elaborarea și implementarea unor proceduri 
operaționale pentru activitățile privind regle-
mentarea, punerea pe piață și achiziționarea 
produselor biocide, precum și utilizarea aces-
tora de către unitățile sanitare;
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  crearea premiselor verificării de către 
Secretariatul de Stat pentru Culte a documen-
telor transmise de unitățile de cult, aferente 
derulării programului de acordare a sprijinului 
financiar destinat lăcașurilor de cult și salari-
zării personalului clerical;
  elaborarea şi aprobarea unor proceduri for-
malizate privind gestionarea şi utilizarea au-
tovehiculelor aflate în parcul auto, precum şi 
modul de înregistrare în evidenţele contabile a 
cheltuielilor cu aceste autovehicule;
   diminuarea riscurilor de pierdere/fraudă la 
nivelul entității prin emiterea de acte admi-
nistrative care să reglementeze activitatea 
persoanelor care au calitate de gestionar;
   elaborarea de proceduri operaționale privind 
recepția calitativă și cantitativă a bunurilor, 
serviciilor și a lucrărilor;

 organizarea adecvată a activității de control financi-
ar preventiv propriu;
 asigurarea cadrului organizatoric și funcțional al 
desfășurării activității de audit public intern.

Stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării venitu-
rilor la bugetul general consolidat, în cuantumul și la 
termenele prevăzute de lege, precum și identificarea 
cauzelor care au determinat nerealizarea acestora – 
misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi au 
condus la:

 creșterea gradului de încasare a veniturilor în cuan-
tumul și la termenele prevăzute de reglementările 
legale. Exemple:

   determinarea organului fiscal de a întocmi 
și transmite procese-verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor;
    punerea în aplicare a dispozițiilor Codului 
fiscal referitoare la obligațiile declarative 
și de plată pentru veniturile proprii obți-
nute din activitățile economice desfășurate 
(alimentație publică, organizarea de confe-
rințe, simpozioane, seminare, mese rotun-
de cu caracter politic, economic, cultural, 
științific, sportiv, expoziții, comercializare 
suveniruri) prin înregistrarea entității ca 
plătitor de impozit pe profit pentru acti-
vitățile economice desfășurate, finanțate 
integral din venituri proprii;

   stabilirea unor redevențe aferente tuturor 

suprafețelor de teren date în exploatare;
    plata către bugetul de stat a sumei de 51.135 
mii lei, de către SN a Sării SA, reprezentând 
diferenţa de redevență minieră, necalculată și 
nevirată;
    calcularea și virarea accesoriilor pentru 
venituri datorate bugetului public, virate cu 
întârziere;

 reducerea datoriilor, concomitent cu îmbunătățirea 
modului de urmărire a derulării contractelor de 
prestări servicii încheiate cu terții, impulsionând 
executarea acestora;  
 reîntregirea bugetului public cu sume acordate 
necuvenit, reprezentând: ajutoare naționale 
tranzitorii privind primele de asigurare acordate 
fermierilor (718 mii lei), subvenții acordate 
producătorilor agricoli, inclusiv penalități de 
întârziere (7.126 mii lei), indemnizații de șomaj, 
regularizarea taxei pe valoarea adăugată, plăți 
nelegale aferente unor contracte de achiziții 
publice (356 mii), combustibilul consumat de 
autoturismele proprietate personală pentru acti-
vităţi care nu sunt legate de activitatea instituți-
ei (268 mii lei);
 realizarea unor venituri suplimentare la bugetul 
asigurărilor pentru șomaj ca urmare a constitui-
rii de depozite la termen din disponibilitățile 
rezultate din excedentul definitiv al acestui bu-
get aferent anilor precedenți prin încheierea 
unei Convenții cu Ministerul Finanțelor Publice 
privind posibilitatea constituirii de depozite la 
termen și modalitatea de acordare a dobânzilor 
pentru disponibilitățile sistemului asigurărilor 
pentru șomaj; 
 încasarea unor drepturi cuvenite instituțiilor cu 
atribuții în domeniul privatizării, stabilite prin hotă-
râri judecătorești (1.323,6 mii lei), ca urmare a pu-
nerii în executare a unor sentințe judecătorești.  

Calitatea gestiunii economico-financiare – măsurile 
dispuse de Curtea de Conturi au determinat o creștere 
a responsabilității în utilizarea fondurilor publice ca 
urmare a:

 realizării evidenței creditelor de angajament și a 
creditelor bugetare privind subvențiile pentru trans-
portul feroviar public de călători; 
 creării cadrului organizațional pentru asigurarea 
evidenței tehnico-operative a bunurilor aflate în 
administrare;
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 organizării și efectuării inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
prin valorificarea rezultatelor inventarierii la nivel 
central și la entitățile din subordine; 
 îmbunătățirii activității de achiziții publice, cu refe-
rire la stabilirea valorii estimate a contractelor; 
 valorificării bunurilor propuse pentru a fi scoase din 
funcțiune și casate;
 reducerii semnificative a cheltuielilor prin aproba-
rea unei noi grile de salarizare, concomitent cu re-
încadrarea personalului potrivit legii;  
 introducerii unor clauze asiguratorii, care să 
permită modificarea tarifelor din contractele în-
cheiate în funcție de actele normative care se 
aplică în domeniu;
 creșterii gradului de reciclare și valorificare a deșe-
urilor colectate selectiv la nivelul tuturor reprezen-
tanțelor Regiei Autonome „Registrul Auto Român”;
 obținerii unor rezultate economico-financiare 
mai bune, reducerii cheltuielilor, creșterii eco-
nomicității, eficienței și eficacității în utilizarea 
fondurilor publice și/sau în administrarea patri-
moniului prin:

  adoptarea unor măsuri privind monitorizarea 
modului de repartizare a vaccinurilor solicita-
te de unitățile sanitare prin utilizarea eficientă 
a cantităților de vaccin, potrivit necesităților 
reale, având ca scop evitarea acumulării de 
stocuri care nu pot fi utilizate până la data 
expirării acestora, a achizițiilor de aparatură 
medicală în scopul realizării obiectivelor 
stabilite, a medicamentelor și materialelor sa-
nitare necesare derulării Programului Național 
de Prevenire, Supraveghere și Control al 
Infecțiilor HIV; 
  eficientizarea activității desfășurate în cadrul 
asistenței pentru dezvoltare prin analizarea 
proiectelor derulate cu finanțare de la bugetul 
de stat de o structură specializată; 
  pentru programele/proiectele/acțiunile desfă-
șurate pentru sprijinirea românilor de pretutin-
deni, finanțate din fonduri publice, s-au aprobat 
normative specifice, care conțin limite maxime 
pentru cheltuielile ce pot fi decontate pentru 
deplasările în țară și în străinătate;
  reducerea cheltuielilor pentru servicii de men-
tenanţă prin rezilierea contractelor încheiate 
de casele teritoriale de pensii;

 obținerea de către statul român a unor pachete su-
plimentare de acțiuni la societățile privatizate, în 
condițiile majorării capitalului social al societăților 
cu valoarea certificatelor de proprietate asupra tere-
nurilor, obținute ulterior privatizării; 
 obținerea unor certificate de proprietate asupra tere-
nurilor avute în administrare de către societăți la 
momentul privatizării, cu a căror valoare urmează 
să-și majoreze capitalul social și, implicit, a unor 
acțiuni suplimentare pentru statul român.

Carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative 
constatate de Curtea de Conturi și remediate
Recomandările formulate în cadrul misiunilor de 
audit au condus la adoptarea unor acte legislative sau 
la modificarea celor existente. S-a îmbunătățit cadrul 
legal care reglementează:

 activitatea de internship prin intrarea în vigoare în 
anul 2018 a Legii nr. 176/2018 privind internshipul;
 activitatea de control intern managerial, prin revi-
zuirea Ordinului SGG nr. 400/2015, modificat și 
completat cu Ordinul SGG nr. 200/2016, fiind emis 
în acest sens Ordinul SGG nr. 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice;
 modul de utilizare de către fundații și asociații 
nonprofit a sumelor provenite din impozitul pe 
profit și din impozitul pe venit. În urma acestor 
demersuri a fost aprobată Ordonanța Guvernului 
României nr. 18/2018 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul inspecției economi-
co-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor 
Publice și pentru completarea unor acte norma-
tive. Prin aprobarea ordonanței s-au reglementat 
și atribuțiile de verificare a acestor sume alocate 
de contribuabili din impozitul pe profit și venit, 
astfel că se estimează un impact pozitiv din punct 
de vedere al interesului public general, constând 
în creșterea semnificativă a certitudinii utilizării 
acestor sume importante (peste 1 miliard de lei 
anual, reprezentând 1% din veniturile bugetului 
de stat) în scopurile asumate de entitățile benefi-
ciare și permise de cadrul legal aplicabil; 
 acordarea ajutoarelor de deces numai de către 
casele teritoriale de pensii prin eliminarea posi-
bilității acordării acestora și de către angajatori, 
ceea ce a avut impact direct asupra reducerii 
cheltuielilor la bugetul asigurărilor sociale de 
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Elaborarea de rapoarte și studii ce susțin adoptarea unor hotărâri privind managementul propriu

stat. În acest sens, începând cu 1.01.2018 au fost 
introduse modificări ale Legii nr. 263/2010 pri-
vind sistemul unitar de pensii publice, prin OUG 
nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative din domeniul asigurărilor 
sociale, potrivit căreia ajutorul de deces se acor-
dă numai de către casele teritoriale de pensii;
 impunerea unor restricții pentru o perioadă de 2 
ani angajatorilor care au beneficiat de facilități și 
care au încetat raporturile de muncă ale persoane-
lor prin demisie sau acordul părților prin adoptarea 
OUG nr. 95/2017 pentru modificarea și completa-
rea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 
privind constituirea și utilizarea Fondului de ga-
rantare pentru plata creanțelor salariale;
 obligativitatea încheierii de protocoale între 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 
și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă privind furnizarea reciprocă, în condițiile 
legii, a datelor şi informațiilor solicitate de fiecare 
dintre părți prin adoptarea OUG nr. 93/2016 pen-
tru reglementarea unor măsuri de simplificare a 
acordării unor beneficii de asistență socială, pre-
cum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
pentru acestea în anul 2016;
 introducerea anumitor restricții în sensul facilită-
rii integrării pe piața forței de muncă a membrilor 

familiilor beneficiare de ajutor social prin adop-
tarea Legii nr. 192/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu aplicabilitate din luna octom-
brie 2018. Au mai fost formulate recomandări 
pentru analizarea posibilității de modificare a le-
gislației, intensificarea colaborării instituționale, 
precum și pentru adoptarea unor măsuri eficiente 
în scopul atragerii persoanelor beneficiare de 
venit minim garantat, apte de muncă, să ocupe 
locurile de muncă vacante disponibile, conform 
pregătirii acestora, în vederea realizării de eco-
nomii la bugetul de stat și încasării unor sume 
suplimentare la bugetul general consolidat;
 stabilirea unui cuantum maxim al indemnizației lu-
nare pentru creșterea copilului la 8.500 de lei, prin 
adoptarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lu-
nară pentru creșterea copiilor;
 debitele provenind din venitul minim garantat 
prin adoptarea HG nr. 559/2017 pentru aproba-
rea Normelor metodologice de aplicare a preve-
derilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
70/2011 privind măsurile de protecție socială în 
perioada sezonului rece, prin care s-a corectat 
prevederea care nu putea fi pusă în aplicare, 
potrivit căreia acele debite trebuiau transmise 
autorităților locale.

În anul 2018, Curtea de Conturi a inițiat elaborarea 
de documente astfel: 

În domeniul achizițiilor publice au fost întoc-
mite: rapoarte privind abaterile de la legalitate con-
statate în domeniul achizițiilor publice, rezultate din 
acțiunile de verificare desfășurate de Curtea de 
Conturi în anul 2017;

Raport privind abaterile de la legalitate consta-
tate în domeniul achizițiilor publice de către Curtea 
de Conturi a României în semestrul I al anului 2018 
și factorii de risc asociați proceselor de atribuire a 
contractelor de achiziție publică derulate în această 
perioadă, rezultați din activitatea de monitorizare a 
acestui domeniu;

Studiu privind stadiul de implementare a mă-
surilor cuprinse în deciziile emise de Curtea de 

Conturi în perioada 2009-2016 și clarificarea soldu-
rilor aferente. 

Studiul își propune să evidențieze:
•  stadiul în care se află implementarea măsuri-

lor dispuse (implementate, neimplementate, 
implementate parțial, neverificate);

•  soldul reprezentând prejudicii, respectiv 
venituri suplimentare, aferent măsurilor 
cuprinse în deciziile emise de Curtea de 
Conturi în perioada 2009-2016;

•  principalele cauze care au determinat menți-
nerea în sold a unor astfel de sume. 

Rapoarte privind activitatea de pregătire profe-
sională pe anul 2017, realizarea programului de acti-
vitate pe anul 2017, utilizarea softului IDEA în audit, 
rezultatele controlului calității la structurile evaluate.
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În anul 2018, Curtea a realizat o serie de rapoarte speciale care au vizat diferite domenii de analiză.  Dintre cele 
mai relevante le prezentăm pe următoarele:

Rapoarte speciale

Auditul a fost inițiat și desfășurat în temeiul pre-
vederilor cuprinse în Acordul de împrumut înche-
iat între România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea 
nr. 68 din 25 aprilie 2012, care vizează Proiectul 
privind modernizarea sistemului de asistență soci-
ală în România. 

Ținta României, în cadrul Strategiei Europa 
2020, a fost creșterea incluziunii sociale a grupuri-
lor vulnerabile și reducerea numărului de persoane 
expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială 
cu 580.000 de persoane până în anul 2020, obiectiv 
atins în anul 2016.

România a continuat aplicarea politicilor privind 
reducerea numărului de persoane expuse riscului de 

sărăcie astfel încât în anul 2017 s-au realizat cele 
mai mari progrese din perioada 2008-2017, ajun-
gând să fie excluse din această categorie 2.074 mii 
de persoane. Din numărul total de persoane, care la 
nivelul anului 2008 era de 9.114 mii de persoane, 
s-a ajuns ca, la finele anului 2017, numărul acestora 
să fie de 7.040 mii de persoane. 

Sfera de cuprindere a auditului o reprezintă 
unele acțiuni din domeniul asistenței sociale ale 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în cali-
tate de organ de specialitate al administrației pu-
blice centrale, cu rol de sinteză și de coordonare 
a aplicării strategiei și politicilor Guvernului, 
precum și ale Agenției Naționale pentru Plăți și 
Inspecție Socială.

Obiectivul principal al auditului îl reprezintă ana-
lizarea cheltuielilor efectuate de la bugetul local, 
sub aspectul economicității, eficienței și al eficaci-
tății, în scopul identificării unor pârghii și soluții 
adresate conducerii entităților și administrațiilor 
publice locale, de maximizare a rezultatelor și de 
reducere a cheltuielilor din fondurile bugetare. 
Raportul subliniază faptul că plățile efectuate 
de entitățile publice locale în perioada auditată 
au înregistrat o tendință de creștere și o evoluție 
sinusoidală, dinamica și evoluția acestora fiind 
subiective și conjuncturale, creșterile înregistrate 
nefiind generate de factori obiectivi (modificări 
legislative, schimbări în structura patrimoniului, 
modificări semnificative ale cursului de schimb 
etc.). Factorii determinanți în creșterea cheltu-
ielilor cu paza decontate unor firme specializate 

pe perioada auditată au fost factorii subiectivi, 
respectiv fundamentarea și negocierea necores-
punzătoare a tarifelor cu firmele de pază, precum 
și modificarea volumului prestațiilor sau a dura-
tei serviciului contractat în funcție de valoarea 
creditelor bugetare alocate cu această destinație. 
Întreaga legislație în domeniul pazei obiectivelor, 
bunurilor și valorilor și protecției persoanelor ar 
trebui să facă obiectul unor evaluări, simplificări 
și armonizări cu legislația europeană, având în 
vedere gradul mare de afectare a societății civile 
prin stabilirea, în sarcina tuturor societăților 
comerciale, a unor obligații care nu se justifică 
economic, și prin crearea premiselor de cheltuire 
neeconomicoasă și ineficientă a fondurilor publice 
prin neclarificarea competențelor și obligațiilor 
privind paza domeniului public.  

Sinteza rapoartelor de audit privind Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și com-
baterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017

Sinteza rapoartelor de Auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru  
achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016, la nivelul municipiului București
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Obiectivele generale ale auditului au fost evaluarea 
economicității, eficienţei şi eficacității administrării 
fondurilor publice alocate activității de monitorizare 
a calității aerului (cu accent pe aspectele de eficacita-
te) și de evaluare a eficienței gestionării certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră alocate României 
prin Protocolul de la Kyoto. 

Concluzia generală a auditului scoate în evidență 
faptul că Legea nr. 104/2011 creează cadrul orga-
nizatoric, instituțional și legal de cooperare între 
autoritățile și instituțiile publice cu competențe în 
domeniul evaluării și gestionării calității aerului, în 
mod unitar pe întreg teritoriul României. Autoritățile 
și instituțiile publice cu atribuții și competențe în 
domeniul calității aerului au trecut, de la momentul 
intrării în vigoare a Legii nr. 104/2011 până în pre-
zent, printr-o multitudine de organizări/reorganizări, 
fapt ce a condus, de cele mai multe ori, la ignorarea 

sau neincluderea atribuțiilor și responsabilităților 
ce le revin în temeiul Legii, în actele normative de 
organizare și funcționare. În consecință, unele dintre 
autoritățile stipulate în actul normativ consideră, 
în mod nejustificat, că nu au atribuții în domeniul 
calității aerului, iar majoritatea autorităților men-
ționate în lege nu au prevăzută o structură care să 
îndeplinească atribuțiile ce le incumbă în temeiul 
acesteia. Conceptul de „gestionare a calității aerului” 
nu trebuie să fie tradus doar ca rezultat în cadrul 
unor proiecte sau ca modalitate de respectare a unor 
obligații de raportare care revin României în temeiul 
unor tratate la care este parte. Miza unei gestionări 
eficiente a calității aerului este mult mai mare, având 
în vedere implicațiile asupra sănătății oamenilor și 
calității vieții, iar acest aspect ar trebui să fie reflectat 
de modul în care forurile decizionale aleg să traseze 
strategii și modalități de evaluare.

Din concluziile auditului se desprinde faptul că 
MCSI a efectuat cheltuieli de la bugetul de stat pen-
tru realizarea de proiecte fără ca rezultatele estimate 
prin implementarea acestora să fie atinse (acestea 
sunt insignifiante sau lipsesc în totalitate), contrar 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, 
astfel de cheltuieli reprezentând o risipă în utilizarea 
fondurilor publice. De asemenea, realizarea proiec-
telor s-a făcut fără o fundamentare reală, respectiv 
fără a se baza pe necesități reale ale destinatarilor 

proiectelor, aspect care ridică semne de întrebare 
asupra interesului MCSI acordat activității proprii, 
imprimând un caracter formal asupra activității de 
fundamentare a proiectelor, existând și cazuri în care 
achiziția de proiecte s-a realizat fără existența unei 
fundamentări. Totodată, reprezentanții MCSI nu au 
prezentat interes pentru implementarea proiectelor 
și pentru obținerea/evaluarea rezultatelor pentru care 
au fost achiziționate, acțiunile acestora fiind practic 
inexistente după etapa de achiziție.

Raportul privind situația sesizărilor adresate organelor de urmărire penală de către Curtea de Conturi în 
cazurile în care a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală, pentru perioada 2010-
2017, în care sunt analizate toate cele 752 de sesizări formulate de către structurile Curții de Conturi, precum și 
cauzele care au condus fie la soluționarea, fie la nesoluționarea acestora de către organele de urmărire penală.

Sinteza raportului de audit al performanței privind Monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României prin Protocolul de la Kyoto

Sinteza raportului Auditul performanței privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
achiziționarea și implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, 
achiziționate la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții, precum 
și a monitorizării implementării acestora la nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva 
realizării interoperabilității în perioada 2007-2016



37

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

Obiectivul general al acestei acţiuni de audit al perfor-
manţei l-a constituit analiza economicității, eficienţei şi 
eficacității proceselor de administrare a fondurilor alo-
cate finanțării învățământului preuniversitar. Concluzia 
auditului a relevat faptul că, pentru educarea și instruirea 
tinerei generații, precum și pentru îndeplinirea obiec-
tivelor asumate de țara noastră referitoare la Strategia 
Europa 2020 sunt necesare transformări ample atât în 
sectorul educațional, cât și în cel economic. În acest 
sens, sunt necesare demersuri pentru îmbunătățirea per-
formanței educaționale în vederea satisfacerii cerințelor 
unei economii bazate pe cunoaștere, a creșterii calității 

proceselor de predare și învățare și a eficienței sistemu-
lui de învățământ. Totodată, trebuie respectat și susținut 
principiul egalității de șanse în educație, indiferent de 
caracteristicile individuale. 

De asemenea, îmbunătățirea calității și creșterea 
investițiilor în învățământul preuniversitar, inclusiv 
în învățământul profesional și tehnic, creșterea par-
ticipării școlare la toate nivelurile de învățământ, 
precum și o mai mare mobilitate educațională și 
profesională a elevilor și a cadrelor didactice ar 
trebui să reprezinte priorități-cheie ale politicilor de 
guvernare națională.

Pentru instituția noastră este important ca activitatea 
de audit intern, organizată și desfășurată la nivelul 
entităților publice, să fie eficace, având în vedere că 
aceasta poate și trebuie să anticipeze și să prevină 
erorile și omisiunile, frauda și neregulile încă dintr-o 
fază incipientă, mai rapid decât o poate face auditul 
public extern ex-post și, în același timp, fiabilitatea și 
eficacitatea auditului intern pot genera chiar o utilizare 
optimă și performantă a resurselor auditului public 

extern efectuat de către Curtea de Conturi.
Raportul evidențiază bunele practici, dar subliniază 

și consecințele neînțelegerii de către conducerile enti-
tăților publice a rolului și necesității auditului intern, 
respectiv a importanței respectării obiectivelor stabilite 
de prevederile legale, și trage un semnal de alarmă cu 
privire la efectele produse de neidentificarea cauzelor 
reale și profunde ale disfuncționalităților descoperite în 
cadrul procesului de audit intern.

Acest raport este rezultatul unui proces de analiză și 
sinteză a rapoartelor privind realizarea activității de 
audit public intern pe anul 2017, întocmite de autoritățile 
administrației publice locale, inclusiv de la structurile 
asociative care au organizat auditul public intern prin 
cooperare. Organizarea și funcționarea auditului intern 
la nivel local prezintă încă puncte slabe și disfuncțio-
nalități legate de: înființarea și organizarea structurilor 
de audit public intern; planificarea misiunilor de audit; 
asigurarea resurselor necesare (umane, financiare, de 
timp);  implementarea recomandărilor ș.a. În condițiile 
în care veniturile totale ale bugetelor locale au fost de 

cca 63 miliarde lei (cca 13,6 miliarde euro) și cheltuielile 
de cca 61 miliarde lei (cca 13,2 miliarde euro), auditul 
public intern care ar fi trebuit să auditeze aceste bugete 
a fost funcțional numai la 55% dintre entitățile ai căror 
conducători au calitatea de ordonatori principali de 
credite. O serie de propuneri cu privire la îmbunătățirea 
organizării și funcționării auditului intern, primite de ca-
merele de conturi în cadrul întâlnirilor cu auditorii interni 
din județe, sunt considerate de către Curte ca putând fi 
analizate și aplicate de către entitățile publice și luate în 
considerare de Guvern și Ministerul Finanțelor Publice 
pentru actualizarea legislației. 

Sinteza raportului de Audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016 

Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administra-
ției publice centrale, elaborat în urma procesului de analiză și sinteză a rapoartelor privind realizarea activității 
de audit public intern pe anul 2017 primite, conform prevederilor legale, de la structurile de audit intern de la 
nivelul entităților administrației publice centrale și locale aflate în competența de verificare a Curții

Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administra-
ției publice locale
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Urmând principiile internaționale (standardul ISSAI 
40 „Controlul calității pentru instituțiile supreme de 
audit”), Curtea a organizat un sistem continuu de 
asigurare și control al calității activităților de audit, 

scopul final fiind de a aduce asigurări managementu-
lui că reglementările interne nu sunt doar respectate, 
ci și adecvate, aplicabile, funcționale și eficiente. 

În anul 2018, ca urmare a activității desfășurate 
de serviciul cu atribuții în controlul calității, 
structurile care au făcut obiectul evaluării au 

implementat recomandările primite, efectul aces-
tora fiind urmărit în timp. 

Pentru a îndeplini cerințele de expertiză, a satisface necesitățile părților interesate și pentru a asigura un proces de 
audit robust și transparent, Curtea monitorizează permanent, din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor 
și al creșterii calității muncii de audit, modul în care se desfășoară activitatea reflectată în rapoartele de audit. 

Obiectivele 
URMĂRITE PRIN 

ACȚIUNILE DE  
EVALUARE

Rezultatele
ACȚIUNILOR 

DE EVALUARE

elaborarea planului multianual și a programului anual de activitate;

organizarea acțiunilor de audit public extern;

planificarea, execuția și raportarea rezultatelor acțiunilor de audit;

formularea și transmiterea recomandărilor, precum și a măsurilor dispuse; 

gradul de implementare a acestora, analizându-se și cauzele neimplementării lor;

gradul de instruire a auditorilor publici externi și acțiunile conducerii 
structurilor de specialitate în sensul perfecționării profesionale a auditorilor 
publici externi.

realizarea de către directorii structurilor de specialitate a unui număr mai mare 
de întâlniri cu auditorii publici externi în vederea analizării unor fundamentări 
cât mai clare și corecte ale constatărilor și concluziilor în rapoartele de audit;

evaluarea rapoartelor de audit de către conducerea structurilor este mai apli-
cată, abordându-se cu preponderență latura calitativă;

creșterea fiabilității bazei de date gestionate la nivelul Curții de Conturi;

organizarea, la nivelul structurilor, a unor sesiuni de perfecționare a pregătirii 
profesionale în domeniul contabilității, utilizării instrumentelor IT în audit;

acordarea unei atenții sporite etapei de planificare în audit, cu accent pe evalu-
area riscurilor și a organizării și implementării controlului intern managerial;

prezentarea rapoartelor de audit într-o formă clară, concisă, în concordanță 
cu obiectivul general al auditului;

implementarea recomandărilor să conducă la o îmbunătățire a activității 
entității auditate.

Sistemul de control al calității activității de audit
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TOTAL 2.043 LITIGII

Actele rezultate în urma misiunilor de audit  
efectuate de departamente și camerele de conturi 
pot fi atacate, potrivit Legii-cadru de organizare 
și funcționare a Curții și Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea activităților specifice 
Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor 
rezultate din aceste activități, prin contestație la 
Curtea de Conturi. Aceste contestații sunt soluți-
onate de comisiile constituite la nivelul structu-
rilor de specialitate, prin emiterea de încheieri. 
Împotriva încheierilor pronunțate de comisiile de 
soluționare a contestațiilor se pot formula acțiuni 
la instanțele de judecată din cadrul secțiilor de 
contencios administrativ, constituite la nivelul 
tribunalelor, curților de apel și al Înaltei Curți de 
Casație și Justiție.

Activitatea de reprezentare în instanță
Pe parcursul anului 2018, activitatea de reprezentare 
în instanță s-a concretizat în 2.043 de cauze, dintre 
care 160 provin din auditul public extern efectuat în 
anul 2018. Aceste cauze au avut ca obiect atât cereri 
ale entităților verificate care privesc anularea actelor 
de audit, suspendarea executării lor în cadrul aceluiași 
dosar de instanță, cât și cereri prin care s-a solicitat doar 
suspendarea executării actelor de audit, acestea fiind 
înregistrate separat pe rolul instanțelor judecătorești. 

Din totalul de 2.043 de litigii, 546 au fost so-
luționate definitiv și/sau irevocabil, iar 1.497 sunt 
în curs de soluționare. Dintre cele 546 de cauze 
soluționate, 475 au fost în favoarea Curții, iar 71 
au fost pierdute, procesele câștigate reprezentând 
87% din cauzele soluționate.

Reprezentarea la instanțele judecătorești

Sesizarea organelor de urmărire penală
Pentru prejudiciile identificate și consemnate în 
actele de audit aferente anului financiar 2017, 
Curtea a formulat 34 de sesizări, la propunerea 

departamentelor și a camerelor de conturi, dintre 
care 15 sesizări în baza art. 64 și 19 sesizări în te-
meiul art. 33 alin. (4) din Legea nr. 94/1992, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.497 
litigii în curs 

de soluționare (73%)
475 

litigii câștigate (87%)

546 
litigii soluționate (27%)

71  
litigii pierdute (13%)
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Misiuni de audit finalizate 
La nivelul Autorității de Audit au fost realizate 47 de 
misiuni de audit și au fost încheiate 64 de rapoarte de 
audit, dintre care 9 rapoarte au vizat perioada de progra-
mare 2007-2013, iar 55 de rapoarte au vizat perioada 
de programare 2014-2020. Au fost auditate peste 680 
de entități (publice și private) și au fost verificate peste 
1.420 de cereri de rambursare/cereri de plată. 

În cursul perioadei de raportare, în cadrul misi-
unilor de audit de operațiuni au fost verificate chel-
tuieli în valoare de 9.030.228 mii lei, fiind detectate 
nereguli cu impact financiar în cheltuielile declarate 
în valoare de 86.437 mii lei (în cadrul neregulilor cu 
impact financiar identificate este cuprinsă și suma de 
25.167 mii lei, provenind din cheltuielile declarate în 
cadrul proiectelor fazate POIM, cu impact financiar 
pentru perioada de programare 2007-2013, astfel: 

POSM – suma de 3.159 mii lei și POST – suma de 
22.008 mii lei).

Tipul misiunilor de audit realizate 
În cursul anului 2018 au fost realizate următoarele 
misiuni de audit finalizate cu rapoarte de audit:

 8 acțiuni de audit care au vizat perioada de progra-
mare 2007-2013;
 39 de acțiuni de audit care au vizat perioada de 
programare 2014-2020.

Totodată, în anul 2018, în conformitate cu obligațiile 
de raportare către CE care revin Autorității de Audit 
pentru perioada 2014-2020 și, suplimentar, rapoartelor 
menționate mai sus, au fost elaborate 16 rapoarte anuale 
de control (RAC) însoțite de opiniile de audit aferente, iar 
pentru perioada de programare 2007-2013 a fost elaborat 
Raportul final de control pentru programul RO-SB.

Tipul și numărul rapoartelor de audit realizate de Autoritatea de Audit în 2018

Raport audit sistem

Raport anual de control

Raport audit operațiuni

Raport audit certificare

Raport audit conturi

Raport audit follow-up

Raport audit la solicitarea CE

Raport audit închidere

Raport final de control

Situația cheltuielilor declarate CE și auditate în cursul 
anului 2018

În cadrul perioadei de referință, Autoritatea de 
Audit a realizat verificări și asupra cheltuielilor 
declarate Comisiei Europene, acestea vizând atât 
fonduri aferente perioadei de programare anterioare 
2007-2013, cât și fonduri aferente actualei perioade 
de programare 2014-2020.

În cadrul misiunilor de audit de operațiuni, Autoritatea 

de Audit a verificat cheltuieli în sumă de 9.030.228 mii 
lei, reprezentând 33,61% din totalul cheltuielilor declara-
te, respectiv suma de 26.864.243 mii lei. 

Au fost identificate nereguli în valoare de 86.437 mii 
lei, din care 69.144 mii lei reprezintă valoarea cheltuie-
lilor neeligibile constatate, iar 17.293 mii lei reprezintă 
impactul în cheltuielile declarate în anul 2017 al corecții-
lor financiare aplicate ca urmare a nerespectării legislației 
din domeniul achizițiilor publice. 

Activitatea Autorității de Audit
Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi 
și față de celelalte autorități responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile.

12
21

4
2

2

5
1

1
16
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Situația privind auditul de operațiuni realizat de Autoritatea de Audit 
pentru cele două perioade de programare

Cheltuieli declarate

2007-2013 2014-2020

Cheltuieli auditate
Erori detectate cu impact financiar
în cheltuielile auditate

2.561.912

24.302.331

1.090.924

7.939.304

21.186 65.251

Principalele tipuri de deficiențe identificate în 
cursul misiunilor de audit desfășurate în anul 2018 

A) Dintre principalele tipuri de deficiențe identifi-
cate în cadrul misiunilor de audit de sistem ce au fost 
derulate pentru perioada de programare 2014-2020 
exemplificăm: 

La nivelul autorităților de management (AM)
 disfuncționalități în funcționarea sistemului 
informatic ART4SMIS/MySMIS;
 introducerea cu întârziere a datelor în SMIS 
sau introducerea incompletă a documentelor 
aferente etapelor de evaluare, contractare, im-
plementare a proiectelor, precum și a informa-
țiilor din cadrul cererilor de rambursare;
 necesitatea de a completa, în unele cazuri, 
procedurile AM și OI în ceea ce privește verifi-
cările de management (efectuarea unor verifi-
cări tehnice și/sau financiare în cazul modifică-
rii contractelor de finanțare, întocmirea 

declarației de gestiune și a rezumatului anual, 
tratarea neregulilor în cadrul proiectelor fazate, 
evitarea dublei finanțări);
 întârzieri în procesul de evaluare a proiectelor, 
abordări diferențiate pe diferite priorități de 
investiție în cazul unor spețe comune;
 întârzieri în respectarea termenului de efectua-
re a plăților către beneficiari; 
 deficiențe ale procesului de delegare: neînde-
plinirea corespunzătoare sau în totalitate a 
atribuțiilor delegate de către entitățile cărora li 
s-au delegat sarcini, monitorizarea insuficientă 
a funcțiilor delegate de către AM.

La nivelul autorității de certificare și plată
 abordări neunitare privind reflectarea în conta-
bilitate a ajustărilor/modificărilor survenite ul-
terior transmiterii declarației de cheltuieli și a 
unor reconcilieri complete și adecvate cu privi-
re la toate categoriile de înregistrări contabile 
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aferente declarațiilor de cheltuieli transmise de 
AM către AC;
 existența unor necorelări între descrierea de 
sistem, procedurile operaționale ale AM și AC 
și cadrul legal național și european în vigoare, 
în ceea ce privește aplicarea mecanismului re-
tragerilor și recuperărilor.

B) Dintre principalele tipuri de deficiențe identificate 
în cadrul misiunilor de audit de operațiuni ce au vizat 
ambele perioade de programare exemplificăm:

În ceea ce privește achizițiile publice
 divizarea unor achiziții în scopul evitării deru-
lării unor proceduri competitive;
 utilizarea unor criterii de calificare și selecție 
restrictive sau a unor specificații tehnice de na-
tură să restricționeze participarea ofertanților;
 nerespectarea principiului tratamentului egal;
 supraevaluarea prevederilor bugetare aferente 
unor achiziții, rezultând achiziționarea de bu-
nuri fără respectarea principiului unui manage-
ment financiar sănătos.

În ceea ce privește respectarea condițiilor de eligibi-
litate a cheltuielilor

Decontarea unor cheltuieli pentru care nu s-au 
respectat regulile de eligibilitate: 

 cheltuieli de personal și cheltuieli asimilate 
acestora, acordate membrilor echipei de mana-
gement/implementare și administrativ fără 
respectarea prevederilor contractuale și legale;
 cheltuieli care nu respectă prevederile contrac-
tuale sau la care s-au constatat diferențe în 
execuție față de proiectul tehnic; 
 cheltuieli efectuate în afara zonelor eligibile 
sau în afara perioadei de eligibilitate; 
 cheltuieli pentru care nu s-a respectat principiul 
managementului financiar riguros; 
 cheltuieli efectuate fără a se demonstra nece-
sitatea achiziției sau legătura cu activitățile 
proiectului sau achiziționate în condițiile în 
care exista deja un contract în derulare având 
același obiect;
 autorizarea și, ulterior, plata unor sume fără 
documente justificative care să ateste în totali-
tate realitatea cheltuielilor efectuate.

Pentru toate deficiențele identificate, Autoritatea 

de Audit a formulat recomandări pentru corectarea 
acestor deficiențe, inclusiv pentru recuperarea sume-
lor plătite necorespunzător, dar și în sensul prevenirii 
producerii unor nereguli similare pe viitor, fiind sta-
bilite, totodată, și termene-limită de implementare. 
Modul de implementare a acestor recomandări este 
monitorizat la nivelul Autorității de Audit conform 
procedurilor de lucru aprobate. 

Cazuri transmise la Departamentul pentru Lupta 
Antifraudă
În anul 2018, Autoritatea de Audit a sesizat 
Departamentul pentru Lupta Antifraudă în vederea 
continuării investigațiilor pentru trei cazuri în care 
au fost detectate indicii de fraudă.

Misiuni de audit în curs de finalizare 
În al doilea semestru al anului 2018 au fost demarate/
continuate 16 misiuni de audit aferente perioadei de 
programare 2014-2020, a căror finalizare se va rea-
liza, în principal, în primul trimestru al anului 2019.

Alte activități ale Autorității de Audit
derulate în perioada de raportare
În anul 2018, pe lângă activitatea specifică de audit, 
Autoritatea de Audit a realizat o serie de activități 
menite să-i consolideze poziția de unică instituție 
responsabilă și competentă pentru realizarea au-
ditului public extern al fondurilor nerambursabile 
acordate României de către CE, după cum urmează:

Îndeplinirea obligațiilor de raportare
În cursul anului 2018 a fost asigurată îndeplinirea 
tuturor obligațiilor de raportare care revin Autorității 
de Audit atât pe plan european, către Comisia 
Europeană, cât și la nivel național, către plenul Curții. 
În ceea ce privește obligațiile de raportare către CE, în 
temeiul art. 127 alin. (5) lit. a) și b) din Regulamentul 
UE nr. 1303/2013 coroborat cu art. 63 alin. (7) din 
Regulamentul financiar, la 15 februarie 2018 au fost 
transmise CE rapoartele anuale de control aferente 
anului contabil 2017. 

Totodată, referitor la obligațiile de raportare la 
nivel național, pe parcursul anului au fost elaborate 
și prezentate plenului Curții, în conformitate cu art. 
15 alin. (3) lit. (q) și lit. (r) din Legea nr. 94/1992, 
informările semestriale cu privire la activitatea 
desfășurată de Autoritatea de Audit pe parcursul 
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semestrului II 2017 și semestrului I 2018, precum 
și secțiunea aferentă activității Autorității de Audit 
din cadrul Raportului public al Curții de Conturi a 
României pentru anul 2017.

Sprijinirea cadrului general de reglementare a 
fondurilor europene 
La nivel european, Autoritatea de Audit a contribuit, 
prin propunerile și sugestiile formulate, la procesul 
de modificare și îmbunătățire a cadrului de regle-
mentare aferent fondurilor UE atât pentru perioada 
2014-2020, cât și pentru perioada post 2020. 

În perioada de raportare, la nivelul Autorității de 
Audit a fost constituit un grup de lucru care face 
parte din rețeaua națională a Grupului de lucru pen-
tru măsuri structurale, care are rolul de a contribui 
cu opinii tehnice/propuneri de îmbunătățire (pe 
domeniul de activitate al Autorității de Audit) la 
definitivarea textelor noilor acte normative care vor 
constitui noul pachet legislativ aferent politicii de 
coeziune 2021-2027.  

Propunerile formulate de către reprezentanții 
Autorității de Audit au fost transmise la Ministerul 
Fondurilor Europene pentru a fi incluse în poziția 
de mandat a României, fiind dezbătute în cadrul 
reuniunilor Grupului de lucru pentru măsuri struc-
turale la nivel european (reuniuni SMWP), care au 
loc periodic la Bruxelles.

Totodată, Autoritatea de Audit s-a implicat în 
activitățile desfășurate de către Rețeaua Tematică 
pentru Simplificare în cadrul Fondului Social 
European (FSE), al cărei obiectiv principal este 
acela de a identifica măsuri de simplificare la 
nivelul FSE prin utilizarea opțiunilor de costuri 
simplificate (SCO).

La nivel național, Autoritatea de Audit a răspuns 
solicitărilor de sprijinire și îmbunătățire a cadrului 
general de reglementare a fondurilor europene în 
România, participând la identificarea măsurilor 
de simplificare și eficientizare a cadrului legal de 
reglementare a gestionării, implementării și con-
trolului fondurilor europene sprijinind inițiativa 
guvernamentală de promovare a unei administrații 
mai eficiente și mai puțin birocratice, precum și de 

modificare a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 
a fondurilor publice naționale aferente acestora.

În perioada martie-iunie 2018, Autoritatea de 
Audit a răspuns invitației de a participa la o serie 
de întâlniri tehnice cu reprezentanți ai Ministerului 
Fondurilor Europene, Ministerului Finanțelor 
Publice, Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
Serviciului Român de Informații în scopul identi-
ficării soluțiilor necesare și îmbunătățirii și actuali-
zării algoritmilor existenți la nivelul aplicațiilor de 
plată ce urmează a fi transmise Comisiei Europene 
și al conturilor anuale în cadrul sistemului informa-
tic SMIS2014+.

De asemenea, în cursul perioadei de referință, 
Autoritatea de Audit a formulat o serie de puncte 
de vedere care au avut ca obiectiv propunerile de 
modificare a Legii nr. 94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi.

Consolidarea capacității administrative prin inter-
mediul proiectelor de asistență tehnică cu finanțare 
nerambursabilă europeană
În cursul anului 2018 s-a continuat implementarea 
celor două proiecte de asistență tehnică care au fost 
aprobate în anul 2016, prin care se asigură desfășu-
rarea în condiții adecvate a activității Autorității de 
Audit: proiectul Sprijinirea funcționării Autorității 
de Audit la standarde europene, cofinanțat din FEDR 
prin POAT 2014-2020, și proiectul Perfecționarea 
pregătirii profesionale a personalului Autorității de 
Audit, care își desfășoară activitatea în domeniul 
auditului Fondurilor ESI, cofinanțat din FEDR prin 
POAT 2014-2020.

Având în vedere faptul că, la data de 28 februa-
rie 2019, proiectul privind perfecționarea profesi-
onală se finalizează, pentru asigurarea continuității 
acestei activități și a fondurilor aferente necesare, 
în luna noiembrie 2018, Autoritatea de Audit a 
depus fișa noului proiect cu titlul Sprijin pentru 
Autoritatea de Audit pentru derularea de activități 
de formare, care urmează să fie cofinanțat din 
FEDR prin POAT 2014-2020. 
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Comitetul de etică, format din nouă membri, monitori-
zează respectarea de către toți auditorii publici externi 
a principiilor și valorilor etice și a integrității prevăzu-
te de Cod. De asemenea, Comitetul asigură creșterea 
gradului de conștientizare de către auditorii publici 
externi a principiilor și valorilor etice și a integrității și 
sprijină conducerea executivă și plenul în rezolvarea 
situațiilor apărute sau sesizate cu privire la încălcarea 
prevederilor Codului, ale Statutului auditorului public 
extern, precum și a altor reglementări proprii ale 
Curții. Principalele activități desfășurate de Comitetul 
de etică în anul 2018:

 a analizat și soluționat: peste 6.500 de declarații 
de independență depuse de auditorii publici ex-
terni înainte de declanșarea fiecărei acțiuni de 
verificare; 34 de sesizări și documente referitoa-
re la domeniul său de competență;
 a elaborat rapoarte, prezentate plenului, privind:
●  datele din declarațiile de interese depuse 

de auditorii publici externi în baza Legii nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice;

●  chestionarele primite de la entitățile verifica-
te, cu privire la respectarea normelor de etică 
și integritate de către auditorii publici externi;

●  informările lunare pe probleme etice primite 
de la directorii structurilor de specialitate și 
declarațiile de independență ale auditorilor 
publici externi;

●   activitatea anuală a Comitetului de etică.

În vederea armonizării cu preocuparea EUROSAI 
pentru promovarea bunei guvernanțe în sectorul 
public, Comitetul a participat la Reuniunea 
Grupului operativ EUROSAI privind auditul și 
etica (TFA&E), organizată de SAI Portugalia, 
unde s-a stabilit noul plan de acțiuni al grupului de 
lucru pentru perioada 2018-2021.

Activitatea Comitetului de etică
Comitetul de etică este o structură de lucru a plenului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu preve-
derile Codului de conduită etică și profesională a personalului Curții.

Formarea profesională a personalului
Deținerea de cunoștințe și abilități, dobândirea unei obiectivități individuale, precum și respectarea standarde-
lor internaționale de audit sunt aspecte importante care determină capacitatea auditorilor publici externi de a 
realiza un audit de calitate.

Curtea a organizat un sistem propriu de perfecționare 
continuă și inițială a pregătirii profesionale, cu for-
matori interni sau externi și centre de formare, care 
include pregătirea personalului de specialitate cu 
funcții de conducere și de execuție.

La cele 49 de seminare cuprinse în Programul 
anual de formare profesională pentru anul 2018 
s-a înregistrat un număr de 1.078 de participări ale 
auditorilor publici externi cu funcții de execuție 
sau de conducere.

 Costurile aferente seminarelor de perfecționare a 
pregătirii profesionale au fost asigurate în totalitate 
din bugetul Curții de Conturi.

Cursurile de pregătire profesională se desfă-
șoară în diverse centre, de regulă avându-se în 
vedere distanța de la sediul structurii în care își 
desfășoară activitatea auditorul până la locul de 
formare profesională stabilit.

În anul 2018, seminarele s-au desfășurat în centrele de perfecți-
onare ale Curții, preponderent în București, Argeș, Cluj, Brăila, 

Buzău-Poiana Pinului, Sibiu și Galați, dar și la sediul structurilor 
 de specialitate. Mai jos, distribuirea acestora pe județe.
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Tematicile seminarelor au urmărit în proporție 
semnificativă cerințele fișei postului de auditor pu-
blic extern și legislația în vigoare, fiind abordate 
subiecte referitoare la:

• auditul financiar; 
• auditul performanței; 
• auditul de conformitate; 
•  verificarea achizițiilor publice conform noului 

pachet legislativ în domeniu; 

•  detectarea fenomenelor de fraudă, corupție și 
evaziune fiscală;

• evaluarea sistemului de control intern. 

Programul de formare profesională a cuprins și 
seminare de comunicare intra- și interinstituțională, 
care contribuie la dezvoltarea personală a persona-
lului Curții de Conturi.

Participanții la seminarele de pregătire profesională și-au exprimat aprecierile în chestionarele de 
evaluare a acestora:

49 13 1.078
seminare teme participări

„Am clarificat anumite aspecte de care aveam nevoie pentru completarea cunoștințelor. Modul de predare 
a fost foarte plăcut, toate noțiunile fiind clar explicate.”

„Seminarul și-a atins scopul. Totul a fost foarte antrenant! Atât teoria, cât și exemplele practice.” 

„Pregătirea formatorului este foarte bună, metodele utilizate sunt cele potrivite, temele abordate au fost 
de actualitate. Un curs util, pe care îl recomand și colegilor.” 

„Explicațiile și informațiile obținute în urma participării la acest seminar au fost utile mai ales pe partea 
de accize și TVA.” 

„Acest seminar a abordat o multitudine de exemple practice, foarte utile în misiunile de audit.” 

Întrucât ne dorim consolidarea corpului de for-
matori interni, care să disemineze cunoștințele de 
specialitate și bunele practici în domeniul auditului 
exercitat de instituția noastră, în anul 2018, 49 de 
auditori publici externi și-au exprimat dorința de a 
dobândi această calitate și au urmat cursul organizat 
cu tema Investiție pentru calitate: crearea unui 
corp de formatori interni performanți ai Curții de 
Conturi a României.
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În urma examinării acestora și a absolvirii cursu-
lui, participanții au dobândit calitatea de formator 
intern, iar în anul 2019 se vor alătura celor deja 
existenți în Curte și vor susține temele prevăzute 
de seminarele cuprinse în Programul anual de 
formare profesională. 

În ceea ce privește Autoritatea de Audit, în anul 2018, sesiunile de instruire s-au derulat sub forma 
cursurilor, seminarelor și vizitelor de studiu. Astfel, au fost realizate 903 zile-instruire, dintre care 672 
de zile-instruire în cadrul cursurilor și seminarelor și 231 de zile-instruire în cazul vizitelor de studiu.
La sesiunile de instruire au participat 151 de auditori publici externi, reprezentând o pondere de 
58,98% din totalul de 256 de posturi de specialitate ocupate la nivelul Autorității de Audit.
Printre temele abordate în cadrul sesiunilor de instruire s-au regăsit: 

 proiecte generatoare de venituri și proiecte majore de investiții; 
  frauda și măsurile antifraudă;  instrumente financiare și ajutor de stat; 
  achizițiile publice pentru fondurile ESI; achizițiile publice și legislația privind parteneriatul  
public-privat; analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din fonduri europene; 
 controlul financiar al fondurilor UE;  eșantionarea; 
 monitorizarea, evaluarea și auditul de performanță al proiectelor cu finanțare UE; 
  certificare – protecția datelor cu caracter personal; 
  auditul și controlul financiar al Fondurilor ESI 2014-2020; 
  controlul și închiderea anuală – obținerea unei opinii pozitive asupra Declarației de management;
  conturile anuale și documentele justificative din pachetul de asigurare; 
  auditul intern, extern și de performanță al programelor finanțate de UE; 
 auditul de performanță al investițiilor cofinanțate de UE, realizat de ECA; 
 opțiunea „costuri simplificate” pentru fondurile ESI; erori, nereguli și fraudă în proiectele FESI 
pentru perioada de programare 2014-2020; 
 prevenirea, detectarea și tratarea erorilor; dezvoltarea capacității manageriale pentru sistemul de 
coordonare, gestionare și control al FESI.

Formarea profesională în sistem descentralizat
Având în vedere necesitatea utilizării în condiții 
de eficiență maximă a aplicației informatice 
IDEA, ca tehnică utilizată în audit în scopul 
accesării bazelor de date ale entităților verificate, 
în cadrul fiecărei structuri de specialitate s-au 
organizat, ori de câte ori a fost necesar, instruiri 
ale auditorilor publici externi în scopul asigurării 
cunoașterii aprofundate a acestei aplicații. 

Instruirea a fost susținută de auditorii publici 
externi desemnați formatori în urma absolvirii 

programului de formare profesională privind 
softul IDEA în anul 2017. Astfel, la nivelul 
structurilor teritoriale au fost organizate și s-au 
desfășurat sesiuni de instruire, la care au partici-
pat 398 de auditori publici externi.

O altă practică benefică creșterii calității mun-
cii de audit a constituit-o organizarea la nivelul 
fiecărei structuri a unor prezentări și dezbateri 
privind procesul bugetar, finanțarea instituțiilor 
publice, contabilitatea instituțiilor publice ș.a.
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Programul de stagii de practică pentru studenți 
Curtea de Conturi a României a realizat un prim program de stagii de practică dedicat studenților și 
masteranzilor, în colaborare cu Academia de Studii Economice și cu Facultatea de Drept din cadrul 
Universității din București.

Pe parcursul lunii iulie, în cadrul celor trei săptămâni 
de practică, un număr de 17 studenți a participat activ 
la întâlniri, prezentări și dezbateri cu reprezentanții 
conducerii Curții de Conturi, ai Autorității de Audit 
și cu cei ai structurilor de specialitate.

Sub îndrumarea tutorilor (directori ai unor struc-
turi de specialitate), studenții au contribuit la analiza 
unor lucrări economice și juridice, precum și a unor 
strategii și rapoarte specifice domeniului auditului 
public extern în cadrul echipelor în care au activat pe 
perioada stagiului de practică.

Totodată, în perioada octombrie-noiembrie 2018 
au beneficiat de stagii de practică alți trei studenți ai 
Facultății de Drept și patru masteranzi de la Masterul 
de Integritate Publică și Politici Anticorupție 

din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA).

Programul din 2018 – principalele obiective:
 deschiderea Curții către mediul academic și ge-
nerarea unui cadru adecvat pentru valorificarea 
și completarea pregătirii academice a tinerilor;

 participarea activă a Curții la formarea viitoa-
rei generații de profesioniști în domeniul au-
ditului public;

 crearea unui context favorabil pentru transferul 
de cunoștințe între generații și încurajarea tine-
rilor în alegerea unei cariere în acest domeniu. 

Despre utilitatea stagiului de practică

Studenții au declarat că stagiul de practică 
a fost semnificativ peste așteptări, toți 
participanții indicând un grad foarte ridicat 
de satisfacție. Stagiarii au apreciat că infor-
mațiile și cunoștințele dobândite le vor fi 
extrem de utile în viitor, în cariera pe care 
intenționează să o urmeze. 

„Mi-a plăcut foarte mult modul în care 
au decurs discuțiile cu toți cei care au 
fost invitați să ne vorbească, deoarece 
prin convorbirile relaxate, sincere și cu 
o doză de speranță pentru viitor, ne-au 
oferit încredere în noi și ne-au încurajat 
să luptăm pentru ceea ce ne dorim. 

Mă bucur că am avut ocazia să iau 
parte la munca efectivă desfășurată 
într-un birou, într-o echipă. Aici am 
putut observa câteva dintre abilitățile și 
cunoștințele necesare la locul de muncă”, 
ne-a spus Andreea C., studentă în anul I la 
Academia de Studii Economice.
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Activitatea de comunicare, imagine și relații publice
Curtea asigură liberul acces la informațiile de interes public și acreditarea reprezentanților mass-mediei, ga-
rantând, totodată, respectarea dreptului de petiționare/adresare al cetățenilor, al organizațiilor legal constituite 
și al reprezentanților instituțiilor/autorităților publice.

Activitatea de monitorizare a informațiilor din mass-me-
dia se realizează prin colectarea și diseminarea știrilor la 
nivel instituțional. Integritatea și transparența în exercita-
rea funcțiilor și demnităților publice se obțin prin proce-
sarea declarațiilor de avere și de interese ale angajaților și 
prin postarea acestora pe portalul extern al website-ului  
www.curteadeconturi.ro.

Informațiile de interes public privind 
activitatea Curții
Dreptul cetățenilor la liberul acces la informații a gene-
rat înregistrarea unui număr total de 271 de solicitări. 
Dintre acestea, 260 de cereri au vizat informații cu pri-
vire la comunicarea datelor de interes public produse și 
gestionate de Curte,  opt cereri au făcut referire la furni-
zarea informațiilor privind organizarea, funcționarea și 
rezultatele activității altor instituții și autorități publice, 
cărora le-au fost redirecționate spre soluționare, iar trei 
cereri au fost clasate. 

Toate solicitările au fost soluționate în termenele 
legale. Reprezentanții mass-mediei au formulat 73 de 
cereri, iar alte persoane interesate, fizice și juridice, au 
formulat 198 de cereri.

Activitatea de soluționare a petițiilor/adreselor
La nivelul Serviciului comunicare, imagine și 

relații publice și al camerelor de conturi teritoriale 
au fost soluționate 2.505 lucrări (2.216 petiții și 289 
de adrese). 

În cazul a 1.812 petiții/adrese (71% din total) s-au 
semnalat aspecte privind exercitarea competențelor 
și îndeplinirea atribuțiilor Curții. Dintre acestea, 
1.057 de lucrări au fost verificate (575 de sesizări 
confirmate și 482 de sesizări neconfirmate), 730 de 
lucrări au fost reținute sau transmise intrainstituțio-
nal spre verificare și 25 de lucrări au privit aplicarea 
unitară a prevederilor legale. Totodată, 516 petiții/
adrese (22% din total) au avut ca obiect un aspect 
neîncadrat în prerogativele Curții, iar 177 de petiții 
(7% din total) au făcut parte din categoria lucrărilor 
anonime, ilizibile, fără date de identificare a petițio-
narilor sau cu obiect inexistent și conexate. 

În anul 2018, la nivelul Autorității de Audit au fost 
înregistrate 39 de petiții, acestea fiind soluționate în 
totalitate. De asemenea, s-a răspuns la patru solicitări 
de informații în temeiul Legii nr. 544/2001 privind li-
berul acces la informațiile de interes public, acestea 
fiind soluționate în termenele prevăzute de legislația 
privind accesul liber al cetățenilor la informații de 
interes public. Comunicarea informațiilor publice 
și soluționarea petițiilor s-a realizat cu respectarea 
termenelor legale.

Pe larg, informațiile solicitate de către părțile interesate au vizat: 
 rezultatele misiunilor de audit și acțiunilor de control efectuate;
 acte normative, reglementări interne, programe de activitate, publicații și personal;
 execuția bugetară proprie (contracte, investiții, cheltuieli etc.);
 aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată, la nivelul Curții;
 organizarea, funcționarea și rezultatele activității altor instituții și autorități publice;
 clasarea diverselor cereri;
 activitatea liderilor instituției.

Informații privind  
misiunile de audit

Diverse detalii 
despre acte 
normative

Execuția bugetară Aplicarea 
Legii nr. 544/2001

Clasarea 
diverselor cereri

Date privind 
activitatea altor 

instituții

Activitatea 
liderilor instituției

84,5% 8,5% 2% 0,5% 1%3% 0,5%
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Declarațiile de avere și de interese
Pentru asigurarea integrității și transparenței în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice au 
fost procesate 1.461 de declarații de avere și 1.455 
de declarații de interese. Acestea au fost depuse 
de consilierii de conturi, auditorii publici externi 
cu funcții de conducere și de execuție, de la nivel 
central și teritorial, precum și de celelalte categorii 
de personal angajat în cadrul Curții, inclusiv al 
Autorității de Audit, care au avut obligația depu-
nerii acestora. Prin completarea acestor documente 
se asigură identificarea unor posibile cazuri de in-
compatibilitate între exercitarea funcției de auditor 
public extern și alte activități și funcții pe care le 
poate desfășura/ocupa personalul.

Informarea publicului și a mass-mediei. 
Acreditarea reprezentanților presei
În 2018, instituția noastră a acreditat 28 de repre-
zentanți din mass-media pentru transmiterea în timp 
real a informațiilor pentru publicul larg. Jurnaliștii 
acreditați au primit prin e-mail, concomitent cu pu-
blicarea pe site-ul instituției, www.curteadeconturi.ro 
(în modulul ,,Evenimente” și în secțiunea ,,Media”), 
comunicate, informări și declarații de presă.  Au 
fost furnizate astfel publicului și, în mod direct, 
unui număr de 45 de reprezentanți ai principalelor 

publicații și agenții de presă informații privind cele 
mai importante evenimente.

Prezența Curții în mass-media și relevanța știri-
lor de interes instituțional
Curtea monitorizează atât acoperirea mediatică a 
activității sale pe parcursul anului, cât și a instituți-
ei, în general. Gestionarea procesului de colectare, 
reproducere și diseminare a știrilor a presupus 
monitorizarea modului în care presa din România 
a prezentat activitatea Curții sau a semnalat unele 
aspecte de interes instituțional privind exercitarea 
competențelor și îndeplinirea în termenele legale 
a atribuțiilor instituției. Per ansamblu, în compa-
rație cu 2017, s-a observat o dublare a acoperirii 
în mass-media, respectiv a trimiterilor referitoare 
la Curte, ponderea cea mai mare (59%) revenind 
știrilor privind autoritățile locale.

Informațiile care au atras cea mai mare atenție 
mediatică în 2018 au fost cele din Raportul public, 
document în care Curtea a prezentat, într-o manieră 
sintetică, rezultatele misiunilor de audit public extern 
(financiar, de conformitate și al performanței) efec-
tuate de Curte la entitățile cuprinse în programul pe 
anul 2017, inclusiv rezultatele auditului public extern 
efectuat de Autoritatea de Audit asupra fondurilor 
europene, care vizează exercițiul bugetar 2016. 

Știri de interes instituțional pentru Curtea de Conturi

Activitatea președintelui 
și a membrilor conducerii

Activitatea 
instituției

Activitatea 
parlamentară

Activitatea 
autorităților locale

Activități externe
Activitatea 

executivului

2.270

100 491

107 1.349

142 81

ȘTIRI privind



50

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

Transparența activității specifice
Curtea realizează în 2018 un pas important în comunicarea cu entitățile auditate, asigurând publicului accesul 
la informațiile referitoare la activitățile instituției. 

Instituția a ținut cont de faptul că pentru instituțiile 
supreme de audit (SAI) se recomandă transparență și 
responsabilitate. Noțiunea de transparență se referă la 
obligația acestora de a raporta public și la timp, credibil, 
clar și pertinent în ceea ce privește statutul, mandatul, 

strategia, activitățile, gestiunea financiară, operațiunile 
și performanțele lor. De asemenea, se include atât obli-
gația de a aduce la cunoștință publicului larg constatările 
și concluziile de audit, cât și cea de a asigura publicului 
accesul la informațiile referitoare la instituție. 

Lansarea rubricii Îndrumare/soluții, practici unitare, unde sunt publicate:
•  îndrumări metodologice pentru auditorii publici externi;
•  rapoartele privind soluțiile de aplicare unitară a prevederilor legale aplicabile în 

activitatea Curții de către auditorii publici externi.
Publicarea Programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018, semestrul II.  

Auditorii publici externi;
Părțile interesate.

•  Raportul public anual;
•  Raportul de activitate anual;
•  Rapoartele privind finanțele publice locale s-au transmis 
pe suport de hârtie și electronic la: Parlament, Președinția 
României, Guvern, Banca Națională a României;
• Raportul public anual s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

În anul 2018 au fost publicate online:
• 6 sinteze ale rapoartelor de audit;

• Rapoartele speciale privind activitatea structu-
rilor de audit public intern de la nivelul autorităților 

administrației publice centrale și locale.

Aceste rapoarte s-au transmis autorităților publice 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale: 

• consiliilor locale ale comunelor, orașelor,  
municipiilor, sectoarelor municipiului București;

• consiliilor județene;
• Consiliului General al Municipiului București.

CUM COMUNICĂM?

Pentru 
prima dată

Cine sunt 
beneficiarii?

Rapoarte

Rapoarte 
întocmite în 

urma activității 
specifice

42
Rapoarte privind 
finanțele publice 

locale
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Alte întâlniri și evenimente profesionale 
Curtea este un partener activ în sfera activităților profesionale din mediul financiar din România, iar reprezen-
tanții instituției au participat la o serie de seminare, conferințe sau proiecte cu parteneri locali și internaționali. 

Întâlniri la nivelul conducerii Curții
Interesul sporit pentru dezvoltarea performanței 
instituționale, precum și pentru comunicarea 
directă cu părțile interesate a generat următoarele 
evenimente profesionale:

În luna aprilie s-a desfășurat la sediul central întâl-
nirea între reprezentanții Departamentului V și cei 
ai Băncii Mondiale
Evenimentul a avut ca obiect finalizarea Proiectului 
de modernizare a sistemului de asistență socială, de-
rulat în perioada 2011-2017 și susținut de către Banca 
Mondială prin Acordul de împrumut ratificat prin 
Legea nr. 68/2012. 

Obiectivul proiectului l-a reprezentat îmbunătăți-
rea performanței sistemului de asistență socială al 
României, consolidând managementul performanței, 
îmbunătățind echitatea și eficiența administrativă și 
reducând eroarea și frauda. Proiectul propus a vizat 
programele guvernamentale pentru gospodăriile cu ve-
nituri mici, persoanele cu handicap și familiile cu copii.

Curtea de Conturi a fost nominalizată în Legea nr. 
68/2012 ca, pe perioada de implementare a Proiectului, 
să realizeze auditul anual al programelor de asistență 
socială incluse în PCE (Programul de cheltuieli 

eligibile) și să transmită Băncii Mondiale rapoartele de 
audit în termen de cel mult 12 luni de la sfârșitul anului 
calendaristic auditat.

În luna iunie, pe durata a două zile, a fost organizat 
un atelier de lucru la sediul Curții, în colaborare 
cu Serviciul de sprijin pentru reforme structurale 
(SSRS) din cadrul Comisiei Europene
În cadrul discuțiilor s-a subliniat necesitatea unei schim-
bări de viziune bazate pe transparență și deschidere 
către dialog cu toți factorii implicați la nivelul societății 
în gestionarea și eficientizarea cheltuirii banului public 
în folosul cetățeanului.

S-a vorbit și despre nevoia întăririi rolului instituției în 

Dintre rapoartele relevante pentru activitatea 
desfășurată în anul 2018, care au fost transmise la 
Parlament și postate pe website-ul Curții de Conturi, 
pot fi prezentate următoarele:
•  Sinteza rapoartelor privind „Auditul performanței 

utilizării fondurilor publice de la bugetul local 
pentru  achiziția serviciilor de pază în perioada 
2010-2016, la nivelul municipiului București”;

•  Sinteza raportului de audit al performanței privind 
„Monitorizarea calității aerului și gestionarea efi-
cientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră, alocate României prin Protocolul de la Kyoto”;

•  Sinteza raportului „Auditul performanței privind 
utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru achiziționarea și implementarea/operați-
onalizarea studiilor, proiectelor și programelor 
informatice, achiziționate la nivelul MCSI, pentru 

activitățile proprii și a celor destinate altor instituții, 
precum și a monitorizării implementării acestora la 
nivelul celorlalte instituții beneficiare și din per-
spectiva realizării interoperabilității”;

•  Sinteza raportului de „Audit al performanței pri-
vind finanțarea învățământului preuniversitar, în 
perioada 2014-2016”;

•  Sinteza rapoartelor de audit privind „Acordarea 
unor beneficii de asistență socială pentru preveni-
rea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a 
familiei în anul 2017”;

•  Sinteza „Raportului privind sesizările penale 
formulate de Curtea de Conturi către organele de 
urmărire penală în perioada 2010-31.12.2017”;

•  „Rapoartele speciale privind activitatea structurilor 
de audit public intern de la nivelul autorităților 
administrației publice centrale și locale”.
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triunghiul responsabilității sociale, alături de Parlament 
și de Guvern, prin creșterea calității rapoartelor și îm-
bunătățirea recomandărilor pentru instituțiile auditate. 
Atelierul de lucru a avut drept obiectiv identificarea 
unor posibile teme care s-ar putea transforma în viitoare 
proiecte finanțate prin Programul de sprijin pentru re-
forme structurale în vederea reformării, modernizării și 
îmbunătățirii activității specifice Curții.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Uniunii 
Naționale a Consiliilor Județene din România, ai 
Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Asociației 
Comunelor, reprezentanți ai Autorităților de Management 
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, ai Programului Național de Dezvoltare Locală, 
precum și reprezentanți ai Camerei Auditorilor Financiari 
și ai Institutului Național de Administrație.

Ulterior, ca urmare a unei analize ample de ne-
cesități, Curtea de Conturi a transmis, alături de alte 
instituții din România, un proiect pentru finanțarea 
de către SSRS, care realizează printr-o procedură 
de selecție, efectuată în consultare cu alte servicii 
ale Comisiei Europene, toate proiectele primite 
de la cele 27 de state membre ale UE. Evaluarea 
se bazează pe criteriile definite în Regulamentul 
Programului de sprijin pentru reformă structurală, 
luând în considerare, de asemenea, principiile trans-
parenței, tratamentului egal și ale bunei gestiuni 
financiare, maturitatea cererilor și stabilirea priori-
tăților de către autoritățile naționale de coordonare.

În luna noiembrie, președintele Curții de Conturi a 
participat, la invitația Camerei de Comerț  Americane 
în România (AmCham România), la Forumul de 
discuții al reprezentanților companiilor membre. 

Discuțiile au vizat proiectele aflate în derulare, cu 
accent pe importanța și impactul Curții pentru bunul 
mers al activității economice și pentru dezvoltarea 
performanței instituțiilor publice din România. 

Întâlnirea cu reprezentanții AmCham România 
confirmă deschiderea către dialog și transparență în 
vederea modernizării și reformării Curții, instituție 
care își propune să fie un motor de dezvoltare econo-
mică și socială. 

Forumul de discuții a facilitat un dialog transparent 
între autorități și mediul de afaceri pentru asigurarea 
unui climat de afaceri sănătos și competitiv.

Întâlniri la nivel național între auditorii publici 
externi și auditorii publici interni 
Conștientizând că ar fi putut contribui mai mult 
la consolidarea auditului public intern în sectorul 
public – prin transpunerea în practică, cu mai multă 
eficacitate, a atribuțiilor pe care le are cu privire la 
auditul intern – Curtea și-a reconfigurat în prezent 
abordarea și, ca un prim semnal al acestei schimbări, 
conducerile camerelor de conturi județene au orga-
nizat, în cursul anului 2018, întâlniri cu auditorii din 
structurile de audit public intern de la nivelul județe-
lor, la care au participat și auditori publici externi din 
cadrul camerelor de conturi.

Întâlnirile au reprezentat un prim pas spre conso-
lidarea colaborării dintre structurile de audit, au fost 
conduse și moderate de către directorii camerelor de 
conturi organizatoare și vor fi derulate periodic în ve-
derea asigurării complementarității activităților de audit 
public extern și de audit public intern și pentru creșterea 
eficacității acestora.

Participanții au apreciat inițiativa Curții de a 
organiza aceste întâlniri pentru a se putea identi-
fica problemele reale care există la nivelul autori-
tăților administrației publice locale în organizarea 
și funcționarea, conform reglementărilor legale, 
a funcției de audit public intern. Întâlnirile au 
fost organizate în toate județele și în municipiul 
București și s-au desfășurat în prezența a cca 1.200 
de participanți din afara camerelor de conturi, 
tema întâlnirilor fiind Dezvoltarea colaborării cu 
structurile de audit intern de la nivelul județelor, 
în vederea asigurării complementarității dintre 
auditul public extern și auditul public intern şi a 
creșterii eficienței activităţii de audit public intern.



53

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

Activitatea desfășurată în cadrul Strategiei 
Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020
Curtea, în calitatea sa de instituție supremă de audit, 
și-a exprimat de la început susținerea pentru Strategia 
Națională Anticorupție pentru perioada 2016-2020. 
La scurt timp după aprobarea de către Guvern a SNA, 
plenul a adoptat în anul 2016, prin hotărâre, Declarația 
de aderare la implementarea SNA 2016-2020.

În anul 2018 s-a continuat implementarea obiectivelor 
din Planul de integritate al Curții de Conturi pentru im-
plementarea SNA 2016-2020, document care are la bază 
unele dintre obiectivele cu incidență asupra activității și 
care au fost asumate de Curte.

Totodată, coordonatorul Planului de integritate al 
SNA 2016-2020 în cadrul Curții (membru al plenului) a 
participat la ședințele Platformei de cooperare a autori-
tăților independente și a instituțiilor anticorupție pentru 
implementarea SNA, întâlniri profesionale organizate 
la Ministerul Justiției.

În conformitate cu cerințele SNA, Curtea a trans-
mis în anul 2018, la Ministerul Justiției, atât Raportul 
pe anul 2017 privind stadiul implementării de către 
Curtea de Conturi a „Strategiei Naționale Anticorupție 
2016-2020, cât și Raportul pe anul 2017 privind im-
plementarea inventarului măsurilor de transparență 
instituțională și de prevenire a corupției, precum și 
indicatorii de evaluare.

Alte participări la seminare și conferințe
De asemenea, în cursul anului 2018, reprezentanți ai 
Curții au participat la o serie de seminare, conferințe 
sau proiecte precum: 
•  Seminarul „Politici publice coerente pentru achiziții 

eficiente și transparente”, organizat de Expert Forum, 
la Cluj-Napoca și București;

•  Seminarul „Concurența în achizițiile publice – as-
pecte practice”, organizat de Consiliul Concurenței și 
AmCham România;

•  Dezbateri organizate de Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice referitoare la OUG nr. 79/2017 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, privind modificarea contractelor, 
planul de profesionalizare în domeniul achizițiilor 
publice în perioada 2019-2023;

•  Al 14-lea Forum de achiziții publice, organizat de 

Banca Mondială în colaborare cu Guvernul României 
și cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

•  Conferința „Metodologia unitară de lucru pentru con-
tractarea serviciilor sociale în baza Legii nr. 98/2016 
privind achizițiile publice”, organizată de Consiliul 
Județean Arad;

•  Conferința „Strategia Națională în domeniul achizi-
țiilor publice. Aplicabilitate și eficiență. Modificările 
legislative în achiziții publice și impactul acestora în 
mediul public și privat”, organizată de ATC Training;

•  Sesiuni de diseminare a informațiilor pentru înde-
plinirea obiectivului „Consolidarea cunoștințelor 
pentru asigurarea unei abordări unitare la nivelul 
personalului implicat în sistemul de achiziții pu-
blice”, ca urmare a invitațiilor primite din partea 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care 
derulează, cu suportul Băncii Mondiale și al Băncii 
Europene de Investiții, Proiectul SIPOCA 45 
„Creșterea capacității administrative a ANAP și a 
instituțiilor publice responsabile pentru implemen-
tarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor 
publice”, proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-2020; 

•  Proiectul „Mecanisme eficiente pentru prevenirea 
și combaterea corupției în administrația publică”, 
derulat de Ministerul Administrației și Internelor, 
Direcția Generală Anticorupție. Curtea s-a angajat 
în anul 2016 să participe la acest proiect cu lectori 
care să susțină câte o sesiune de prezentare de 2 
ore în cadrul celor 12 cursuri derulate în perioada 
2017-2019. În anul 2018 au fost susținute de către  
auditori publici externi din cadrul Direcției de achi-
ziții publice trei sesiuni de prezentare, la cursurile 
organizate la Constanța, Oradea și Iași;

•  Conferința „OSGG 600 – De la concepție la practica 
eficientă, conformă și nebirocratică”, organizată de 
SC Avantera SRL, având ca scop prezentarea unei 
aplicații informatice pentru elaborarea procedurilor 
solicitate de Codul controlului intern managerial.  
Au fost prezentate aspecte legate de implementarea 
standardelor de control intern managerial, eforturi-
le pe care le fac instituțiile publice în acest proces, 
costurile implicate, dificultățile întâmpinate în 
elaborarea și punerea în practică a procedurilor. 
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În cadrul întrevederii, reprezentanții celor două insti-
tuții au prezentat aspecte generale privind activitatea 
specifică. Vizita a avut loc după ce reprezentanții 
Instituției de Audit a Statului din Republica Serbia 
și-au arătat deschiderea pentru implementarea unui 
sistem de management al auditului, precum și pentru 
dezvoltarea funcției de audit IT, context în care a fost 
prezentată experiența Curții de Conturi a României 
în acest domeniu. Cu acest prilej, președintele Curții 
de Conturi a României a vorbit despre importanța 
informatizării activității de audit, mai exact despre 
dezvoltarea unui sistem informatic integrat, printr-o 
serie de aplicații care să permită monitorizarea, 

transparența, controlul calității și eficientizarea 
activității de audit prin implementarea raportului de 
audit în format electronic.

Activitatea internațională
Curtea de Conturi a României își propune conturarea 
unui profil extern mai aplicat prin dezvoltarea și con-
solidarea formelor de cooperare internațională. În acest 
sens, reprezentanții instituției au participat la acțiunile 
desfășurate în cadrul organizațiilor internaționale de 
profil, în vederea schimbului de experiență și de bune 
practici, lărgirea orizontului profesional și extinderea 
cunoștințelor cu privire la implementarea standardelor 
internaționale de audit.

Totodată, prin stabilirea de contacte bilaterale cu in-
stituțiile supreme de audit din alte țări, Curtea urmărește 

consolidarea relațiilor printr-un dialog permanent și sis-
tematic, prin intensificarea discuțiilor profesionale și 
cooperarea pe teme și domenii de interes comun.

Curtea este membră a EUROSAI și INTOSAI și 
ia parte la activitatea unor grupuri de lucru, comitete și 
subcomitete de specialitate, pe diferite domenii de interes 
comun, în scopul aprofundării operațiunilor de audit public 
extern. Astfel, prezentăm sintetic participarea reprezentan-
ților instituției la evenimente cu caracter internațional pe 
parcursul anului 2018, precum și principalele repere ale 
vizitelor oficiale derulate în România și străinătate.

RELAȚII BILATERALE

În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte 
cu privire la intensificarea schimbului de expe-
riență și de bune practici în domeniile auditului 
resurselor publice și al fondurilor UE, în vederea 
îmbunătățirii managementului finanțelor publice 
și a bunei gestionări a resurselor financiare. Cu 
ocazia vizitei oficiale, Mihai Busuioc, președintele 
Curții de Conturi a României, a avut întrevederi și 
cu Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, 
și cu Adrian Candu, președintele Parlamentului 
Republicii Moldova. 

Vizita oficială a președintelui Instituției de Audit a Statului din Republica Serbia, Radoslav Sretenović, 
și a viitorului președinte al acestei instituții, Duško Pejović, la inițiativa președintelui Curții de Conturi a 
României, Mihai Busuioc ‒ București, România, 2 și 3 aprilie 2018

Vizita oficială a delegației Curții de Conturi și a Autorității de Audit la Curtea de Conturi a Republicii 
Moldova ‒ Chișinău, Republica Moldova, 25-28 aprilie 2018
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Scopul vizitei oficiale a vizat dezvoltarea relațiilor de 
cooperare între Curtea de Conturi a României și Oficiul 
Național de Audit al Bulgariei. De asemenea, au fost 
discutate și aspecte legate de organizarea Conferinței 
găzduite la Sofia în contextul Președinției Bulgariei la 
Consiliul Uniunii Europene, având în vedere faptul că 
și instituția noastră urmează să organizeze un astfel de 
eveniment în luna mai 2019. 

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de interes 
comun, care vizează activitatea de audit preventiv, func-
ția de îndrumare a entităților auditate, auditul financiar 
și controlul calității activităților desfășurate, precum 
și auditul fondurilor europene. Totodată, în contextul 

vizitei oficiale, președintele Mihai Busuioc a avut și o 
întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Parlamentare 
pentru Buget și Finanțe din Parlamentul Portugaliei, cu 
prilejul căreia s-a discutat despre relația dintre Curtea 
de Conturi a Portugaliei și Parlamentul Portugaliei.

Primirea de către președintele Mihai Busuioc a delegației Oficiului Național de Audit din Bulgaria, condusă 
de omologul său, Tzvetan Tzvetkov ‒ București, România, 20-22 august 2018

Vizita oficială a președintelui Curții de Conturi a României la Curtea de Conturi a Portugaliei ‒ Lisabona, 
Portugalia, 10-12 septembrie 2018
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Președintele Curții de Conturi Europene, Klaus-
Heiner Lehne, a efectuat o vizită oficială la București, 
în contextul preluării de către România a Președinției 
rotative a Consiliului Uniunii Europene în prima 
jumătate a anului 2019. Tema principală a discuțiilor 
a vizat importanța tranziției de la auditul de confor-
mitate la auditul performanței, parte componentă a 
procesului de reformă și modernizare a celor două 

instituții supreme de audit, obiectiv comun asumat de 
către înalții oficiali.

Totodată, președintele Klaus-Heiner Lehne a 
prezentat Strategia Curții de Conturi Europene 
2018-2020 privind noua viziune în domeniul audi-
tului, prilej cu care și-a exprimat disponibilitatea de 
a colabora strâns cu conducerea Curții de Conturi a 
României în realizarea obiectivelor stabilite. 

Oficialii celor două instituții supreme de audit au dis-
cutat despre organizarea și funcționarea acestora, în 
vederea implementării acordului de cooperare între 
Curtea de Conturi a României și Instituția Supremă 
de Audit a Republicii Albania, prilej cu care s-a sem-
nat Planul de acțiune pentru perioada 2018-2020.  
Prin semnarea documentului, cele două instituții își 

propun atât realizarea unor obiective de interes co-
mun, care vor viza schimbul de manuale, proceduri 
și materiale, metodele de informare profesională 
pentru diferite tipuri de audit, vizitele de studiu în 
scopul schimbului de experiență, cât și desfășurarea 
unui audit al performanței comun, într-un domeniu 
de interes reciproc. 

Primirea de către președintele Mihai Busuioc a delegației Instituției Supreme de Audit a Republicii Albania, 
condusă de omologul său, Bujar Leskaj ‒ București, România, 17-20 septembrie 2018

Vizita oficială a președintelui Curții de Conturi Europene la invitația președintelui Curții de Conturi a 
României ‒ București, România, 19 și 20 noiembrie 2018
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Reuniunea Comună a Plenului Curților de Conturi din România și Republica Moldova, organizată în 
contextul evenimentelor ocazionate de Centenarul Marii Uniri – Suceava, România, 17-20 octombrie 2018

Lucrările Plenului reunit au reprezentat pentru cele 
două instituții supreme de audit un important prilej 
pentru consolidarea unui dialog permanent și siste-
matic prin intensificarea discuțiilor profesionale și 
cooperarea pe teme și domenii de interes comun.

În contextul organizării Plenului reunit al Curții de 
Conturi a României și al Curții de Conturi a Republicii 

Moldova, președintele Mihai Busuioc și omologul său, 
Veaceslav Untilă, au semnat o Declarație Comună, prin 
care și-au propus continuarea și întărirea dialogului 
și dezvoltarea cooperării instituționale. Președintele 
Curții de Conturi a României a fost decorat cu cea mai 
importantă distincție a Curții de Conturi a Republicii 
Moldova, Crucea „Pentru Merit” de gradul I. 
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Conferința la nivel înalt a reunit 19 instituții 
supreme de audit din statele membre ale Uniunii 
Europene, opt instituții supreme de audit din statele 
candidate și potențial candidate la aderarea la UE, 
Curtea de Conturi Europeană, precum și înalți ofi-
ciali din Bulgaria.

În cadrul reuniunii, care a avut drept scop schim-
bul de opinii și de bune practici, reprezentanții insti-
tuțiilor participante au subliniat rolul și importanța 
instituțiilor supreme de audit (SAI) în consolidarea 
bunei guvernanțe în sectorul public. Principalele 

teme de discuție au fost axate pe independența in-
stituțională ca factor-cheie pentru eficacitatea SAI, 
pe modernizarea capacității administrative a SAI, 
precum și pe necesitatea dialogului și cooperării cu 
părțile interesate. 

S-a discutat și despre modalitățile de selectare a 
temelor de audit pentru a răspunde provocărilor ge-
nerate de o societate aflată în permanentă schimbare, 
precum și despre crearea de plusvaloare societății 
prin intermediul rapoartelor care trebuie să cuprindă 
informații și recomandări obiective, clar formulate.

RELAȚII MULTILATERALE
Președintele Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, a participat la Conferința „Rolul Instituțiilor 
Supreme de Audit în consolidarea răspunderii, transparenței și integrității din sectorul public”, organizată 
de către Oficiul Național de Audit al Bulgariei cu ocazia evenimentelor prilejuite de Președinția bulgară a 
Consiliului Uniunii Europene – Sofia, Bulgaria, 15 mai 2018
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Întâlnirea a avut loc în contextul în care, anual, 
președinții instituțiilor supreme de audit din statele 
membre și candidate la Uniunea Europeană se reu-
nesc pentru a dezbate realizările și provocările anului 
curent și pentru a stabili planul de acțiune pentru 
perioada următoare.

Tema principală a reuniunii din acest an a fost  
„Interacțiunea cu cetățenii din UE – deschiderea insti-
tuțiilor supreme de audit”, ocazie cu care au fost dez-
bătute aspecte referitoare la abordările inovatoare în 
comunicarea instituțiilor supreme de audit din Uniunea 
Europeană cu cetățenii și instituțiile interesate. De 
asemenea, în cadrul Reuniunii Comitetului de Contact 
s-a discutat despre întărirea colaborării instituțiilor su-
preme de audit și a Curții de Conturi Europene (ECA), 
despre provocările pe care fenomenul digitalizării le 

aduce în activitatea de audit la nivel global, precum 
și despre consolidarea capacității de răspuns a institu-
țiilor supreme de audit la provocările unei comunități 
europene în permanentă schimbare.  

Cu această ocazie a fost aprobat Ghidul privind 
auditul achizițiilor publice, la a cărui elaborare 
Curtea de Conturi a României a participat alături de 
reprezentanți ai altor instituții supreme de audit din 
țări membre ale Uniunii Europene, sub coordonarea 
Curții de Conturi a Portugaliei.

La finalul reuniunii, președintele Instituției 
Supreme de Audit din Croația, Ivan Klesic, a predat 
președinția Comitetului de Contact președintelui 
Instituției Supreme de Audit din Polonia, Krzysztof 
Kwiatkowski, care urmează să găzduiască viitoarea 
reuniune în luna iunie 2019, la Varșovia.

Președintele Curții de Conturi a României a participat la Reuniunea Comitetului de Contact al Președinților 
Instituțiilor Supreme de Audit din Uniunea Europeană, eveniment găzduit de SAI Croația – Dubrovnik, 
Croația, 10-12 octombrie 2018
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PARTICIPĂRI LA GRUPURI DE LUCRU INTERNAȚIONALE
Pentru a avea o imagine completă asupra dimensiunii participării Curții de Conturi a României la activitățile 
organismelor la care este membră, prezentăm schematic grupurile de lucru, grupurile operaționale și subgru-
purile în care reprezentanții instituției au activat în anul 2018.

Organizația Internațională 
a Instituțiilor Supreme de Audit 

(INTOSAI)

Comitetul pentru 
Standarde Profesionale 

Subcomitetul pentru auditul de conformitate

Subcomitetul pentru standarde de control intern

Subcomitetul privind auditul performanței

Comitetul pentru 
Schimbul de Experiență 

Grupul de lucru privind auditul mediului

Grupul de lucru privind datoria publică

Organizația Europeană a 
Instituțiilor Supreme de Audit 

 (EUROSAI)

Grupul de lucru privind auditul mediului

Grupul de lucru privind fondurile alocate 
în caz de catastrofe și dezastre naturale  

Grupul de lucru privind auditul IT

Grupul operativ pentru audit și etică

Grupul operativ privind auditul municipalităților

Grupul de proiect – Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea capacității  
instituționale; Utilitatea socială și transparența auditurilor publice

Grupul de proiect – Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea capacității  
instituționale; Rolul SAI-urilor în diseminarea culturii integrității 

Comitetul de Contact al  
Instituțiilor Supreme de Audit  

din Uniunea Europeană

Grupul operativ privind Standardele Europene de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (EPSAS) 

Grupul de lucru privind activități de audit comune (copreședinte) 

Grupul de lucru privind auditul TVA 

Grupul operativ privind rolul SAI-urilor în Uniunea Bancară (observator) 

Rețeaua de audit a Strategiei Europa 2020 

Rețeaua de audit a politicilor fiscale 

Grupul de lucru privind prevenirea și combaterea neregulilor și a fraudei 



61

CURTEA DE CONTURI | Raportul de activitate pe anul 2018

www.curteadeconturi.ro

Participări în cadrul reuniunilor INTOSAI
A 15-a Reuniune a Subcomitetului INTOSAI pen-
tru auditul de conformitate, 9 și 10 octombrie 2018, 
Luxemburg
Președintele Subcomitetului pentru auditul de con-
formitate a desemnat Curtea de Conturi a României, 
prin reprezentantul acesteia în Subcomitet, ca fiind 
coordonator al echipei de proiect „Implementarea 
standardelor internaționale de audit în conformitate 
cu mandatul legal al SAI și efectuarea de audituri 
combinate” din cadrul Planului de dezvoltare stra-
tegică al Forumului INTOSAI pentru reglementări 
profesionale (FIPP) pentru perioada 2016-2019. A 
fost transmis un chestionar membrilor INTOSAI, 
răspunsurile primite au fost analizate și sintetizate și, 
prin raportul întocmit în acest sens, au fost formulate 
concluzii și recomandări către FIPP.

Întâlnirea membrilor Subcomitetului pentru 
standarde de control intern – INTOSAI, 27 și 28 
septembrie 2018, Varșovia, Polonia
Activitatea subcomitetului are drept scop dezvol-
tarea și promovarea bunelor practici în domeniul 
controlului intern și stabilirea unei responsabilități 
manageriale mai focusate în sectorul public, inclusiv 
cooperarea cu auditul intern. Tematica evenimentu-
lui s-a concentrat pe consolidarea și îmbunătățirea 
îndrumărilor în cadrul standardelor de audit financi-
ar, al performanței și de conformitate referitoare la 
înțelegerea controlului intern, precum și la utilizarea 
activității auditorilor interni.

A XI-a Reuniune a Subcomitetului INTOSAI 
pentru auditul performanței (PAS), 18 și 19 aprilie 
2018, Budapesta, Ungaria
În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte pre-
cum: relația dintre evaluarea politicilor publice și 
auditul performanței, prelucrarea și analiza științifi-
că a datelor colectate din sectorul public, implicarea 
PAS și a activităților de audit al performanței SAI 
în monitorizarea implementării și realizării obiecti-
velor din Agenda 2030 din Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a ONU etc.

A XVIII-a Reuniune a Grupului de lucru INTOSAI 
privind auditul mediului, 16-19 iulie 2018, 
Bandung, Indonezia
Reuniunea a fost concepută ca un forum pentru 

schimbul de cunoștințe și experiență privind pro-
blematica de mediu actuală, în special în ceea 
ce privește mediul urban, gestionarea durabilă a 
terenurilor și auditul de mediu.

Reuniunea anuală a Grupului de lucru INTOSAI 
privind datoria publică (WGPD), 11-13 iulie 2018, 
Telangana, India
În contextul actual al problemelor generate de da-
toria publică la nivel mondial, acest grup de lucru 
are ca obiectiv publicarea liniilor directoare și a 
altor materiale informative care trebuie utilizate de 
către instituțiile supreme de audit pentru încurajarea 
raportărilor reale/adecvate, precum și pentru o gesti-
onare solidă a datoriei publice.

S-a arătat că au fost revizuite diferite documente 
WGPD, respectiv Planul de lucru 2017-2019, Planul 
Strategic 2017-2022, site-ul WGPD, Manualul pen-
tru întâlniri și Termenii de referință WGPD (ToR).

O parte a lucrărilor seminarului a fost dedicată 
diseminării experienței acumulate de către partici-
panți în domeniul auditului datoriei publice, insti-
tuțiile supreme de audit având un rol important în 
exprimarea unei opinii cu privire la managementul 
datoriei publice.

Aspectele principale prezentate au vizat, în prin-
cipal, importanța managementului datoriei publice, 
a strategiei privind managementul datoriei publice, 
precum și rolul strategiei de management în suste-
nabilitatea datoriei publice. S-a subliniat că datoria 
publică reprezintă o povară reală pentru generațiile 
viitoare, iar împrumutul de astăzi reprezintă noul 
impozit de mâine.

Participări în cadrul reuniunilor EUROSAI
Sesiunea de primăvară a Grupului de lucru 
EUROSAI privind auditul mediului, 26 și 27 aprilie 
2018, Helsinki, Finlanda
Scopul acestui eveniment cu tema „Guvernanța 
mediului” a constat în familiarizarea cu con-
ceptul de „bună guvernanță”, precum și în 
prezentarea stadiilor actuale ale statelor membre 
în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă,  
respectiv a auditului acestora. Conceptele de 
bază referitoare la mediu, cum ar fi evaluarea 
impactului asupra mediului (EIA) și principiul 
„poluatorul plătește”, au fost, de asemenea, 
studiate din perspectiva auditului.
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Întâlnirea pe tema Auditului în cooperare privind 
calitatea aerului, 18-20 iunie 2018, Varșovia, Polonia
În cadrul acestei întâlniri s-a discutat proiectul de 
raport comun al auditului în cooperare privind calita-
tea aerului, la care au participat 16 instituții supreme 
de audit, inclusiv Curtea de Conturi a României. 
Principalele aspecte semnalate de majoritatea in-
stituțiilor supreme de audit: lipsa raportării privind 
nivelul poluării aerului, lipsa stațiilor de monitori-
zare performante și insuficiența datelor. Misiunile 
de audit s-au concentrat pe eficiența și eficacitatea 
măsurilor luate de autorități în sensul îmbunătățirii 
calității aerului, precum și pe concordanța acestor 
măsuri cu legislația internațională și europeană.

A 16-a Reuniune anuală a Grupului de lucru 
EUROSAI privind auditul mediului, 25-28 septem-
brie 2018, Bratislava, Slovacia
În cadrul reuniunii din acest an au fost dezbătute două 
teme principale: schimbările climatice și creșterea 
impactului asupra mediului. Sesiunile de comunicări, 
prezentările și discuțiile de grup s-au desfășurat pe 
parcursul a trei zile.

Totodată, în cadrul reuniunii a avut loc și un semi-
nar de instruire „Schimbările climatice: accentul pe 
date”, axat pe obținerea de informații independente 
cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra 
mediului și societății.

A IV-a Reuniune a Grupului de lucru EUROSAI 
privind auditul fondurilor alocate pentru dezastre 
și catastrofe, 29 și 30 martie 2018, Chișinău, 
Republica Moldova
Misiunea grupului de lucru este de a identifica cele 
mai relevante subiecte legate de prevenirea și lichi-
darea consecințelor dezastrelor și de a conlucra în 
cadrul desfășurării eficiente a auditurilor pe această 
temă prin coordonarea eforturilor statelor europene 
în gestionarea acțiunilor cu impact în domeniu. De 
asemenea, obiectivele reuniunii grupului de lucru au 
vizat inițierea și coordonarea internațională a auditu-
rilor în cooperare, precum și schimbul de cunoștințe 
privind efectuarea auditurilor în scopul prevenirii și 
lichidării consecințelor catastrofelor. 

Cea de-a IX-a Reuniune anuală a Grupului 
Operațional EUROSAI pentru audit și etică, 22 și 
23 octombrie 2018, Lisabona, Portugalia

Temele dezbătute au fost „Sprijinirea imple-
mentării ISSAI 30” – Codul etic INTOSAI – și 
„Încurajarea instituțiilor supreme de audit în 
promovarea integrității în sectorul public”.

Delegația noastră a prezentat principalele căi 
de monitorizare a respectării principiilor și valo-
rilor etice în cadrul Curții de Conturi a României, 
cu referiri la aspecte practice ce relevă rezultatele 
și impactul acestora. Un pas foarte important îl 
reprezintă obținerea feedbackului de la entitățile 
auditate, prin transmiterea chestionarului de 
evaluare a activității echipelor de audit după 
finalizarea fiecărei misiuni, această practică fiind 
apreciată în cadrul grupului de lucru.

Seminarul Grupului Operațional EUROSAI pri-
vind auditul municipalității (TFMA), 5 și 6 noiem-
brie 2018, Belgrad, Serbia
Tema principală a seminarului a fost „Finanțele 
publice locale, provocări viitoare”. A fost pre-
zentat faptul că autonomia fiscală la nivelul ad-
ministrației locale și dezechilibrul fiscal vertical 
variază de la o țară la alta, iar structura veniturilor 
variază în funcție de nivelul de descentralizare a 
administrației. 

S-a concluzionat că sistemele descentra-
lizate sunt favorabile din punct de vedere 
economic și fiscal, transferurile putând genera 
o „constrângere bugetară mai ușoară”, care să 
reducă disciplina fiscală la toate nivelurile de 
guvernare. Transferurile ajută administrațiile 
locale, dar reprezintă un efort financiar supli-
mentar pentru administrația centrală. Când ad-
ministrațiile locale primesc un volum mai mic 
de transferuri, devin mai responsabile atunci 
când colectează veniturile și când efectuează 
cheltuielile. Curtea de Conturi a României va 
continua colaborarea cu SAI Letonia și SAI 
Croația pentru publicarea sintezei informațiilor 
colectate din chestionarul privind metodolo-
giile de audit utilizate de membrele Grupului 
Operațional EUROSAI pentru auditul munici-
palităților (TFMA).

Seminarul Internațional Anticorupție și Integritate, 
5-9 martie 2018, Budapesta, Ungaria
Evenimentul profesional a urmărit diseminarea cul-
turii bazate pe integritate la nivelul administrației 
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publice și creșterea transparenței operațiunilor gu-
vernamentale prin schimbul de bune practici inter-
naționale. Peste 40 de experți din cadrul instituțiilor 
supreme de audit (SAI) provenind din 25 de țări, 
mai ales din Asia, Africa și Europa de Sud-Est, dar 
și din America Centrală și de Sud, au participat la 
activitățile organizate în cele cinci zile ale semi-
narului în care s-au prezentat soluții pentru a spori 
transparența și, în același timp, pentru a reduce 
riscurile de corupție.

Întâlnirea privind metodologia auditului în cadrul 
Obiectivului strategic „Dezvoltarea capacității in-
stituționale” a Planului Strategic EUROSAI, 15-17 
octombrie 2018, Varșovia, Polonia
Evenimentul a reprezentat prima reuniune a 
EUROSAI privind metodologia de audit.

Oficiul Suprem de Audit al Poloniei (NIK) și 
Oficiul Național de Audit al Suediei (NAO) coordo-
nează împreună punerea în aplicare a Obiectivului 
strategic 2 din cadrul Planului strategic EUROSAI, 

„dezvoltarea capacităților instituționale” pentru 
anii 2017-2023. Acest obiectiv strategic constă în 
sprijinirea instituțiilor supreme de audit în utilizarea 
de noi capacități tehnice, precum e-learning, stagii, 
vizite de studiu și programe de formare. 

Principalul motiv care a determinat realizarea 
acestei întâlniri a fost acela de a defini nevoile ac-
tuale ale SAI-urilor privind cele trei teme dezbătute, 
asociate cu punerea în aplicare a celui de-al doilea 
obiectiv strategic al EUROSAI și crearea cadrului 
viitor pentru dezbateri.
Temele în cauză au fost:

1. asigurarea și controlul calității auditului;
2. comunicarea cu părțile interesate;
3. planificarea auditului.

În cadrul fiecărei teme s-au făcut prezentări 
cuprinzând principalele provocări și probleme, 
potențiale soluții și bune practici și s-au organizat 
ateliere de lucru cu scopul de a elabora o listă de 
nevoi, provocări și oportunități comune instituțiilor 
supreme de audit. 

Activitatea desfășurată de reprezentantul Curții de Conturi a României desemnat de INTOSAI în 
Comitetul pentru Standarde Internaționale de Audit Intern (IIASB) din cadrul Institutului Auditorilor 
Interni din SUA

Întâlnirea membrilor Consiliului Standardelor 
Internaționale de Audit Intern (IAASB) din 
cadrul Institutului Auditorilor Interni din SUA, 
9-11 mai 2018, Dubai, Emiratele Arabe Unite
În cadrul evenimentului s-au dezbătut informații 
care au avut drept scop finalizarea Ghidului prac-
tic pentru Principiile fundamentale și a Ghidului 
de implementare pentru Codul etic.

Au fost dezbătute aspecte de viitor pentru 
activitatea Consiliului și a Institutului și au fost 
prezentate documentele elaborate ulterior ultimei 
întrevederi. S-a făcut referire la eforturile depuse 
pentru colectarea informațiilor și a feedback-ului 
asupra celor trei subiecte-cheie ale Consiliului 
Global: Planul strategic global, Conformitatea 
cu standardele de audit intern și Strategia globală 
de certificare. De asemenea, au fost dezbătute 
cele două materiale de interes atât pentru mem-
brii IIASB, cât și pentru cei ai Comitetului de 
Responsabilitate Profesională și Etică (PREC): 

Ghid practic pentru Principiile fundamentale și 
Ghid de implementare pentru Codul etic, precum 
și noul Cadru de competențe, dezvoltat de către 
alt comitet al Institutului Auditorilor Interni.

Întâlnirea intermediară a membrilor Institutului 
Auditorilor Interni (IIA), 27-30 noiembrie 2018, 
Orlando, Florida, SUA 
La întâlnire s-a discutat atât despre planul 
de acțiune pentru următorul an, cât și despre 
documentele ce trebuie elaborate în această 
etapă. De asemenea, a avut loc și o sesiune de 
evaluare a Consiliului pentru a realiza o analiză 
care să evidențieze elementele necesare de 
îmbunătățire sau de continuitate ale activității 
grupului de experți internaționali. În urma eva-
luării s-a constatat că activitatea se află pe cele 
mai bune trepte de analiză ale chestionarului 
pus la dispoziție de Institut și că foarte puține 
dintre aspecte ar trebui ușor îmbunătățite.
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Seminarul privind rolul instituțiilor supreme de au-
dit în diseminarea culturii integrității, 2 octombrie 
2018, Budapesta, Ungaria
Seminarul a vizat analizarea posibilității de concre-
tizare a cooperării bilaterale sau multilaterale pentru 
implementarea de către instituțiile supreme de audit 
a elementelor de bună practică în domeniul auditului 
eticii și integrității (chestionare, audituri-pilot ale 
integrității, instruiri organizaționale), a mecanismelor 
eficiente de control și monitorizare a implementării 
reglementărilor referitoare la etică și integritate și 
instruirea auditorilor în domeniul eticii și integrității.

Participări în cadrul Comitetului de Contact al 
Instituțiilor Supreme de Audit din UE
 A V-a Întâlnire a Grupului de lucru pe tema 
„Standardelor Europene de Contabilitate pentru 
Sectorul Public” ( EPSAS), 7 și 8 mai 2018, Luxemburg
Acțiunea a făcut parte din seria reuniunilor orga-
nizate de Comisia Europeană prin EUROSTAT 
(Institutul European pentru Statistică), în vederea 
finalizării procesului de elaborare, aprobare și, ulteri-
or, de implementare în statele membre a standardelor 
europene de contabilitate pentru sectorul public. A 
fost prezentat proiectul-cadru care conține primele 
reflecții pentru viitoarea procedură de stabilire a 
standardelor în cadrul EPSAS.

Întâlnirea Grupului de lucru pe tema „Standardelor 
Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public” 
(EPSAS), 19 și 20 noiembrie 2018, Luxemburg
În cadrul reuniunii au fost prezentate constatările 
unui studiu al Eurostat privind modul în care EPSAS 
pot sprijini auditul financiar și controlul în statele 
membre UE. Una dintre concluzii a arătat că EPSAS, 
prin armonizarea standardelor contabile din sectorul 
public, ar putea să ofere controlului intern și audi-
tului financiar o referință comună pentru asigurarea 
calității conturilor sectorului public. Participanților 
le-a fost adusă la cunoștință recenta actualizare a  
website-ului EPSAS din cadrul website-ului Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas, care, acum, 
poate fi accesat direct, pentru a veni în sprijinul 
inițiativelor multor state membre, de modernizare 
a sistemelor contabile ale sectoarelor lor publice. 
Integrarea EPSAS în centrul activității Eurostat a fost 
apreciată ca fiind o decizie de importanță deosebită.

Întâlnirea Grupului de lucru privind auditul TVA 
(Subgrupul 2), 12 și 13 aprilie, Viena, Austria
Temele principale ale seminarului au fost: noutățile 
în abordarea luptei contra fraudei fiscale în dome-
niul TVA în Austria; ultimele modificări și noutăți 
în domeniul legislației TVA la nivelul Comisiei 
Europene; experiența din ultimii 2 ani a experților 
din cadrul Ministerului Finanțelor din Austria ca 
urmare a introducerii unei noi abordări, pe baza 
analizei de risc, și utilizării unor noi aplicații in-
formatice; expertiza și experiențele autorităților 
austriece în controlul comerțului electronic; statu-
sul în domeniul TVA în statele membre active în 
cadrul Grupului de lucru; validarea formei finale a 
concluziilor chestionarului privind auditul TVA și 
stabilirea activităților viitoare. 

Prin participarea la activitatea acestui grup de 
lucru, Curtea de Conturi a României își menține rolul 
activ în cadrul misiunilor comune derulate la nivelul 
Curții de Conturi Europene, realizează schimburi de 
experiență în domeniu, obține date privind temele de 
audit și control abordate în cadrul SAI-urilor europe-
ne și concluziile rezultate, acestea fiind utile pentru o 
mai bună pregătire a misiunilor proprii de audit sau 
de control asupra formării, evidențierii, urmăririi și 
încasării veniturilor bugetului de stat etc.

Reuniunea plenară a Grupului de lucru privind audi-
tul TVA, 20 și 21 septembrie 2018, Varșovia, Polonia
Grupul de lucru analizează și studiază din punct 
de vedere al unei SAI, problemele comune intra- 
comunitare ce vizează domeniul impozitării TVA. Au 
fost discutate dezvoltarea strategiei UE antifraudă, 
taxele aplicate tranzacțiilor e-commerce, mecanis-
mul de taxare inversă și plata divizată.

Seminarul comun privind Rețeaua de audit a 
Strategiei Europa 2020 și Rețeaua de audit a politi-
cii fiscale, 3 și 4 mai 2018, Paris, Franța
Seminarul a fost organizat în contextul promovă-
rii activităților instituțiilor supreme de audit în 
domeniul politicii fiscale și al guvernanței econo-
mice europene, precum și în contextul „Strategiei 
Europa 2020” pentru o creștere inteligentă, dura-
bilă și de incluziune a strategiei la nivel național 
și, în paralel, prin schimbul de metodologii și 
bune practici.
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Reuniunile Grupului de lucru WG01 și a 
Comitetului ISO/PC 295 – Audit Data Collection, 
17-19 ianuarie 2018, Bangkok, Thailanda și  
25-27 octombrie 2018, Hangzhou, China
La cele două întruniri ale Grupului de lucru și 
Comitetului ISO/PC 295, organizate pe parcursul 
anului 2018, au participat peste 40 de experți 
nominalizați în grupul de lucru de 14 țări, pre-
cum și dezvoltatori de software contabil și ERP 
(Enterprise Resource Planning) și reprezentanți 
ai firmelor de audit extern. Scopul principal al 
acestor reuniuni a fost acela de a conveni asupra 
comentariilor formulate la proiectul de standard 
elaborat în urma activității din ultimii doi ani, 

astfel încât o formă integrată a acestuia să fie 
transmisă către Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO) spre revizuire, consultare a 
celorlalte state membre ISO și publicare în cursul 
anului 2019.

ISO 295 – Audit Data Collection se dorește a 
fi un standard care va oferi informațiile necesare 
pentru extragerea datelor relevante din aplicațiile 
contabile și din sistemele ERP pentru efectuarea 
procedurilor de audit. Obiectivele majore al aces-
tuia sunt de a îmbunătăți accesul la datele necesare 
auditului, de a crește calitatea datelor colectate și 
de a permite auditorilor să se concentreze asupra 
analizei în profunzime a datelor astfel obținute.

Rezultatele activităților specifice desfășurate în anul 2018 pentru exercițiul bugetar al anului 2017 
sunt prezentate detaliat în Raportul public pe anul 2017, care poate fi accesat 

pe website-ul Curții de Conturi a României.

Alte participări la evenimente internaționale și grupuri de lucru

 Conferința „Consolidarea bunei guvernări a instituțiilor supreme de audit”, 8 și 9 martie 2018, 
Gammarth, Tunisia;
  Reuniunea de lansare a Alianței Auditorilor, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), 26 martie 2018, Paris, Franța;
 Conferința „Motivarea și pregătirea SAI-urilor pentru efectuarea evaluărilor peer review”, 20-22 iunie 
2018, Slovacia, Bratislava;
 Vizita reprezentanților Curții de Conturi a României și ai Autorității de Audit la Curtea de Conturi a 
Ucrainei, 26 iulie 2018, Kiev, Ucraina;
  Simpozionul „Buna administrație publică și beneficiile pentru cetățeni – rolul organismelor de control 
parlamentar”, 25 septembrie 2018, Viena, Austria;
 Conferința „Comerțul electronic: provocările fiscale în era digitală”, 3 octombrie 2018, Luxemburg;
 Seminarul EUROSAI privind „Auditul societăților deținute de autoritățile locale”, 18 octombrie 
2018, Szekesfehervar, Ungaria;
  Conferința Serviciului de Audit Intern al Comisiei Europene, 6 noiembrie 2018, Bruxelles, Belgia;
  Seminarul privind auditul achizițiilor publice, organizat de Curtea de Audit a Greciei, 31 mai și 1 iunie 
2018, Atena, Grecia.

Evenimente internaționale la care au participat, ca invitați, reprezentanții Curții de Conturi





Tipărit la C.N. „Imprimeria Naţională”-S.A.

www.curteadeconturi.ro
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