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Rezumat 
Articolul abordează problematica unei relaţii 

speciale care, în practică, se impune să funcţio-
neze între auditorii interni şi auditorii externi, din 
domeniul public. 

Cele două categorii de profesionişti care se în-
tâlnesc în “bătălia” pentru evoluţia sistemelor de 
control managerial, din cadrul entităţilor, trebuie să 
respecte un cod de bună practică, ce funcţionează 
în acest domeniu. 

Din această colaborare rezultă o serie întrea-
gă de avantaje pentru ambele categorii de profe-
sionişti, care contribuie la îmbunătăţirea practicii 
şi metodologiilor specifice celor două activităţi. 

Autorii pledează pentru necesitatea concre-
tizării unui protocol de colaborare între cele două 
autorităţi de audit, respectiv Curtea de Conturi a 
României şi Ministerul Finanţelor Publice, care să 
susţină acest parteneriat profesional. 

În structura articolului se prezintă elementele 
care se impun a se regăsi în conţinutul unui pro-
tocol, cât şi necesitatea constituirii unui grup de 
lucru care să aibă iniţiativa realizării acestuia şi să 
urmărească actualizarea sistematică a protocolu-
lui de colaborare. 

Abstract 
The article addresses the issues concerning a 

special relation that, in practice, tends to function 
between internal auditors and external auditors that 
operate within the public field. 

The two categories of professionals that meet 
during the “battle” for the evaluation of the ma-
nagerial control systems within entities must com-
ply with a code of good practice that exists and 
functions in this field. 

From this collaboration results a series of ad-
vantages for both categories of professionals that 
contribute to the improvement of specific metho-
dologies for both activities. 

The authors plead for the necessity for the ma-
terialization of a collaboration protocol between the 
two audit authorities, respectively the Romanian 
Court of Accounts and the Ministry of Public 
Finance, that are involved in this professional 
partnership. 

In the article’ structure there are being presented 
all the elements that are imposed to be found in the 
content of a protocol and, also, the necessity for 
establishing a working group with initiative in its 
realization and to monitor the systematic updating 
of the collaboration protocol. 
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1. NECESITATEA COLABORĂRII PROFESIONALE A AUDITORILOR 
Pornind de la realitatea că atât auditul intern, cât şi auditul extern sunt pe acelaşi “front“, duc 

aceeaşi “bătălie“, chiar dacă utilizează metodologii diferite de auditare, se impune susţinerea reciprocă 
ca o condiţie a eficienţei activităţii de audit.  

În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că dezvoltarea relaţiilor dintre cele două importante activi-
tăţi are la bază tradiţia şi cultura naţională, iar lipsa de colaborare dintre cele două sisteme este conside-
rată istorică. Totuşi, auditul intern şi auditul extern trebuie să înceapă o colaborare efectivă, să aducă 
acel plus de valoare aşteptat, din ambele zone şi să scape de teama existenţialistă care le afectează în 
prezent. 

Scopul colaborării între auditul intern şi auditul extern ar trebui să aibă ca temelie cel puţin urmă-
toarele argumente: 

− conştientizarea managementului privind necesitatea implementării funcţiei de audit intern în ca-
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drul propriilor entităţi; 
− asigurarea suplimentară că auditul intern este independent; 
− asumarea implementării auditului intern; 
− conştientizarea mai completă a riscurilor, atât de către management, cât şi de către auditori; 
− reducerea la minimum a suprapunerilor; 
− schimburi profesionale de probleme; 
− pregătiri profesionale comune;  
− mobilitatea personalului între cele două structuri; 
− coroborarea planurilor şi a programelor de audit; 
− împărtăşirea informaţiilor utile şi asigurarea unei comunicări eficiente; 
− înţelegerea de către fiecare parte a rolului celeilalte; 
− clarificarea mai atentă a celor două activităţi; 
− eliminarea rivalităţilor instituţionale sau chiar a competiţiei dintre cele două activităţi; 
− punerea unei presiuni mai mici asupra entităţilor auditate; 
− crearea unei culturi comune a auditului în sectorul public; 
− realizarea unor compatibilităţi reale cu structurile similare europene. 
 
Curtea de Conturi a României – CCR – ,printre alte activităţi, evaluează existenţa şi funcţionalitatea 

sistemului de control managerial reorganizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare1, ceea ce înseamnă că 
va evalua activitatea de audit intern şi va asigura astfel feed-back-ul acestei funcţii a entităţii. 

Colaborarea între structurile care efectuează auditul intern şi cele care efectuează auditul extern 
implică o serie întreagă de AVANTAJE atât pentru cele două părţi, cât şi pentru entităţile auditate, astfel: 

• auditul intern are o mai bună înţelegere a riscurilor din cadrul entităţilor unde funcţionează şi pot 
furniza informaţii utile în acele zone auditului extern; 

• auditul intern este mai implicat în cunoaşterea entităţii, având acces la informaţii la care auditul 
extern nu poate ajunge, şi din aceste considerente colaborarea este imperios necesară; 

• auditul intern prin colaborarea cu auditul extern poate să-şi îmbunătăţească metodologiile de 
intervenţie pe teren, să-şi dezvolte programele de testare şi să se folosească de asigurarea pe 
care o dă auditul extern entităţii auditate. 

 
În plus, comunicarea reciprocă şi colaborarea interactivă între auditul intern şi auditul extern aduce 

beneficii nu numai acestora, entităţii auditate, dar şi celor două profesii de auditori. 
Comitetele de audit, acolo unde există, ar trebui să încurajeze această interrelaţionare, pe prin-

cipiul complementarităţii profesiilor, având în vedere că este necesară colaborarea şi cooperarea celor 
două profesii pentru atingerea obiectivelor ce le revin. De asemenea, acestea ar trebui să aibă în vedere 
nu numai împărtăşirea cunoştinţelor privind misiunile de audit realizate, dar şi o posibilă aliniere a stan-
dardelor lor la buna practică internaţională. 

Realizarea unor misiuni de audit, cu un înalt grad de profesionalism, presupune existenţa unei co-
municări adecvate din ambele părţi şi aceasta va contribui la întărirea relaţiilor de colaborare profe-
sională şi, în timp, la obţinerea încrederii reciproce. 

Deviza ambelor structuri de audit ar trebui să fie aceea de a juca un rol activ în schimbarea şi im-
plementarea sistemelor de management şi control intern în cadrul entităţilor, care se poate realiza numai 
dacă există o stare de spirit potrivită, care să conducă la atingerea acestor principii, astfel: 

− comunicarea permanentă care poate reprezenta cheia succesului; 
− profesionalism şi respect pentru entităţile auditate prin eliminare în totalitate a suprapunerilor; 
− existenţa unei dorinţe de împărtăşire a constatărilor; 
− colaborarea eficientă, utilă pentru ambele părţi, dar şi pentru entitatea auditată; 
− comunicarea şi schimbul reciproc de informaţii care va contribui la organizarea mai bine a 

activităţilor şi la oferirea unei calităţi crescute a muncii; 

                                                           
1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, (M.O. nr. 
675/28.07.2005), cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.389/22.08.2006 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial (M.O. nr. 771/12.09.2006); Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 953/24.12.2002), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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− necesitatea creşterii încrederii reciproce între cele două structuri de audit; 
− deviza relaţiei dintre auditori ar trebui să fie: COLABORARE ŞI COOPERARE. 
În baza acestor considerente, auditul intern trebuie să diminueze misiunile de audit de conformitate 

şi să se îndrepte tot mai mult spre realizarea unor misiuni de audit de sistem, deoarece auditul extern 
este mai interesat de acest gen de misiuni, care îi poate orienta mai bine propria activitate. În acelaşi 
timp, misiunile de audit de sistem sunt mai utile şi pentru activitatea de evaluare a riscurilor de către 
management şi de către auditorii interni. 

Atingerea acestor obiective speciale se va materializa prin stabilirea, în mod obligatoriu, a unor în-
tâlniri de lucru sistematice în vederea cooperării şi care se va concretiza în elaborarea unui PROTOCOL 
DE COLABORARE între cele două profesii de auditori. 

Considerăm că auditul extern trebuie să fie cel care să aibă iniţiativă în această relaţie, având în 
vedere posibilităţile de evaluare anuală a entităţilor publice şi logica de a porni, în examinările pe care le 
efectuează, de la constatările şi recomandările auditului intern. În plus, auditul extern în activitatea de 
evaluare a eficienţei sistemului de control managerial trebuie să aibă în vedere rapoartele auditului intern. 

Desigur, posibilităţile de colaborare şi cooperare sunt multiple şi se impune ca mereu să fie regândite, 
funcţie de evoluţia tehnicilor şi instrumentelor de audit, dar şi buna practică recunoscută în domeniu. 

2. TERMENII PROTOCOLULUI DINTRE AUDITUL EXTERN ŞI AUDITUL INTERN ÎN 
SECTORUL PUBLIC  

Activităţile de audit intern şi cele de audit extern din România au ca ţel comun contribuţia la buna 
gestionare a constituirii şi utilizării fondurilor publice, motiv pentru care de multe ori sunt preferate schim-
burile de specialişti dintre cele două profesii care, de asemenea, sunt şi profesii liberale. 

În evoluţia celor două activităţi, nu de puţine ori, intersectarea misiunilor de audit a fost benefică 
amândorura, acestea completându-se reciproc la nivel informal, dar şi prin faptul că rezultatele activităţii 
uneia dintre ele a fost iniţiatorul şi/sau declanşatorul activităţii celeilalte. De asemenea, ca o apreciere a 
muncii auditorilor angrenaţi într-un sistem sau altul, aceştia au contribuit la implementarea recoman-
dărilor celorlalţi, deşi aceste atribuţii nu erau stabilite anticipat ca fiind obligatorii. 

Având în vedere obiectivele comune, o serie de tehnici şi instrumente de audit pe care le folosesc 
ambele profesii, deşi au metodologii diferite, dar şi obiective specifice, considerăm că cele două tipuri 
ale auditului trebuie să se afle într-o perfectă complementaritate, respingând exclusivismul de orice fel. 

Prin luare în considerare a acestor realităţi, Curtea de Conturi a României – CCR – ,în calitate de 
instituţie supremă de audit, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea Centrală pentru Armonizarea 
Auditului Public Intern – UCAAPI – în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
care elaborează, conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului intern, în sectorul 
public, pot să conlucreze îndeaproape pentru a asigura stabilitatea şi complementaritatea celor două 
sisteme de audit şi a componentelor acestora. 

În practică, recomandăm ca relaţiile dintre cele două categorii de profesionişti să fie transpuse într-
un Protocol pentru colaborare şi cooperare în domeniul activităţii de audit, care să fie structurat pe 
mai multe capitole, în care să se statueze în principal următoarele: 

A. coordonarea metodologică comună în domeniul auditului public în România; 
B. coordonarea planurilor de activitate ale structurilor de audit intern din entităţile publice cu cele 

ale CCR; 
C. asigurarea schimbului de informaţii în procesul de auditare; 
D. realizarea pregătirii profesionale unitare a auditorilor. 
 
A. Coordonarea metodologică comună în domeniul auditului public în România va conduce, 

pe de-o parte, la creşterea încrederii CCR în calitatea activităţii de audit intern, care se poate baza pe 
rapoartele auditorilor interni şi în acelaşi timp poate să le utilizeze ca puncte de plecare în activitatea 
proprie. Pe de altă parte, structurile de audit intern îşi pot reorienta propriile activităţi în funcţie de cons-
tatările şi opiniile auditului extern, încercând totodată să evite dublarea eforturilor şi a resurselor alocate 
de către cele două instituţii de audit. 

Protocolul de cooperare pentru realizarea coordonării metodologice ar trebui să se refere la urmă-
toarele: 

• cooperare reciprocă, cu maximă operativitate, pentru elaborarea şi actualizarea normelor curente 
şi a intenţiilor legislative privind îmbunătăţirea cadrului normativ; 

• transmiterea comentariilor reciproce asupra cadrului procedural şi existenţa disponibilităţii de a 
accepta comentariile şi de a le include în normele proprii, cu respectarea judecăţii profesionale 
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şi păstrarea independenţei; 
• realizarea întâlnirilor periodice între specialişti pentru dezbaterea anumitor soluţii metodologice 

comune în vederea înţelegerii profunde a acestora; 
• informarea reciprocă asupra intenţiilor de modificare a cadrului normativ şi procedural de desfă-

şurare a activităţii de audit; 
• solicitarea de consiliere pentru îmbunătăţirea şi compatibilizarea metodologiilor proprii de audit şi 

a manualelor, ghidurilor şi procedurilor de lucru, fără a prejudicia independenţa şi opiniile profe-
sionale ale auditorilor; 

• dezvoltarea metodologiilor comune pe baza analizei riscului, care să permită focalizarea acti-
vităţii de audit intern pe domeniile-cheie ale entităţii publice.  

 
B. Coordonarea planurilor de activitate ale structurilor de audit intern ale entităţilor publice 

cu cele ale CCR cu scopul de a preveni suprapuneri ale activităţilor de audit, dar şi pentru a se com-
pleta reciproc, prin identificarea şi evaluarea riscurilor rezultate, astfel încât să poată fi auditate arii cât 
mai extinse ale sistemelor din sectorul public. 

În activitatea de coordonare a planurilor se impune respectarea unor principii generale, precum: 
• evitarea suprapunerii perioadelor auditabile; 
• misiunile de audit extern, de regulă, să fie ulterioare misiunilor de audit intern; 
• stabilirea misiunilor de audit de interes comun, a obiectivelor acestora şi a termenelor de 

realizare; 
• elaborarea unor planuri pentru situaţii neprevăzute, când managerii deturnează activitatea de 

audit intern; 
• analiza şi discutarea planurilor curente în vederea elaborării planurilor anuale viitoare de audit şi 

realizarea unor eventuale schimburi de informaţii privind entităţile ce urmează a fi auditate.  
Protocolul de colaborare ar trebui să stabilească şi un calendar comun pentru definitivarea proiec-

telor planurilor de audit intern pentru anul următor, corelate cu planul de activitate propriu al CCR. 
 
C. Asigurarea schimbului de informaţii în procesul de auditare determină necesitatea infor-

mării reciproce asupra modului de desfăşurare propriu-zisă a misiunilor de audit şi asupra constatărilor 
deosebite din cuprinsul rapoartelor de audit, astfel: 

• în situaţia apariţiei în timpul derulării misiunilor de audit a unor grave suspiciuni privind existenţa 
unui management defectuos sau a unor cazuri de fraudă, structurile de audit intern şi cele de audit 
extern, funcţie de nivelul la care se situează entitatea auditată, se impune să se informeze reciproc, dar 
cu respectarea principiului independenţei; 

• în vederea realizării practice a schimbului de informaţii, părţile vor proceda la transmiterea 
reciprocă a constatărilor importante din rapoartele de audit, cu acordul managerilor, inclusiv informarea 
reciprocă despre modul de implementare a recomandărilor şi concluziilor formulate în cadrul misiunilor 
de audit; 

• de asemenea, în spiritul celor expuse mai sus, părţile se vor invita reciproc pentru a participa la 
şedinţele de închidere a misiunilor de audit, în situaţiile în care consideră necesară prezenţa celeilalte 
părţi şi se vor informa despre modul de implementare al recomandărilor şi concluziilor formulate în ca-
drul misiunilor de audit. 

 
D. Realizarea pregătirii profesionale unitare a auditorilor se impune în mod sistematic cu scopul de 

a utiliza eficient rezultatele activităţii celeilalte entităţi, în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. În acest 
sens, considerăm necesitatea instituirii unui sistem de colaborare privind cel puţin: 

− invitarea reciprocă a auditorilor celor două structuri la cursurile organizate sub egida acestora, 
inclusiv la acele iniţiative ale Uniunii Europene care se referă la controlul şi protejarea intereselor finan-
ciare ale acesteia; 

− organizarea de dezbateri, seminarii pe teme de interes comun privind analiza riscurilor, modul de 
utilizare a tehnicilor şi instrumentelor de audit, sisteme de implementare a recomandărilor şi concluziilor ş.a.; 

− transmiterea reciprocă a materialelor şi informaţiilor cu caracter de noutate din sfera auditului. 
În vederea asigurării atingerii acestor obiective, apreciem necesitatea permanentizării activităţii 

unui grup de lucru care să aibă şi iniţiativa realizării protocolului de colaborare dintre cele două instituţii, 
CCR şi UCAAPI-MFP. 
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Concret, în baza acestui protocol, dar şi a legislatiei care reglementează cele două domenii, CCR, 
în conformitate cu art. 18 din lege2, va evalua activitatea de control financiar propriu, inclusiv activitatea 
de audit intern. Astfel, se impune ca auditorii publici externi să analizeze în cadrul entităţilor auditate, în 
principal, următoarele aspecte:  

(1) Organizarea şi managementul structurilor de audit intern: 
- organizarea compartimentului de audit intern, subordonarea şi raportarea directă către condu-

cerea entităţii publice; 
- stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor auditorilor interni, conform cadrului legal; 
- organizarea activităţii de audit intern în mod distinct de celelalte activităţi din entitatea publică; 
- neimplicarea auditorilor interni în elaborarea procedurilor de control sau în derularea efectivă a 

unor activităţi auditabile; 
- numirea/revocarea şefilor compartimentului de audit intern şi a auditorilor interni; 
- calitatea şi natura domeniilor cuprinse în programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii ac-

tivităţii de audit intern; 
- fundamentarea necesarului de auditori pentru funcţionarea optimă a structurilor de audit intern; 
- frecvenţa şi modul de apel la resursele externe necesare efectuării misiunilor de audit intern; 
- profilul şi competenţa profesională a auditorilor interni. 
(2) Planificarea auditului intern: 
- elaborarea planului – structură, aprobare şi actualizare; 
- fundamentarea acţiunilor din plan – analiza riscului, selectarea şi întocmirea referatului de jus-

tificare; 
- concordanţa misiunilor cuprinse în plan cu zonele de risc ridicat al domeniilor de activitate ale 

entităţii publice; 
- analiza gradului de îndeplinire a misiunilor de audit planificate. 
(3) Modul de respectare a metodologiei şi procedurilor în derularea misiunilor de audit public 

intern: 
- evaluarea normelor metodologice proprii privind activitatea de audit intern; 
- Carta auditului intern; 
- aplicarea efectivă a metodologiei şi procedurilor specifice muncii de audit intern; 
- respectarea principiilor Codului privind conduita etică referitoare la obiectivitatea, integritatea şi 

asigurarea independenţei auditorilor interni; 
- programul de pregătire profesională; 
- declararea incompatibilităţilor auditorilor interni; 
- respectarea confidenţialităţii profesionale. 
(4) Evaluarea desfăşurării misiunilor de audit  intern: 
- definirea obiectivelor misiunii în urma analizei de risc; 
- tematica în detaliu şi intervenţia la faţa locului; 
- pertinenţa constatărilor, cauzelor, consecinţelor şi recomandărilor; 
- respectarea structurii standard a raportului de audit intern; 
- difuzarea raportului de audit intern. 
(5) Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern: 
- analiza planului de acţiune şi a calendarului de implementare; 
- gradul de implementare a recomandărilor şi a cauzelor care au condus la neîndeplinirea unor 

recomandări; 
- aprecierea activităţii de audit intern din partea structurilor auditate şi a conducerii entităţii 

publice. 
(6) Organizarea sistemului de raportare a activităţii de audit intern: 
- raportarea recomandărilor neacceptate sau acceptate dar neimplementate; 
- raportarea iregularităţilor; 
- raportul anual de activitate. 

 
Constatările auditorilor publici externi, rezultate din evaluarea activităţilor de audit intern, 

consemnate în rapoartele de audit încheiate, vor fi sintetizate de către structurile de control teritoriale şi 

                                                           
2 Legea nr. 94/08.09.1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată (M.O. nr. 116/-

16.03.2000), republicată în baza Legii nr. 217/24.10.2008 (M.O. nr. 724/24.10.2008). 
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se vor transmite departamentului de specialitate pentru a fi cuprinse în Raportul public anual al Curţii de 
Conturi într-o secţiune distinctă intitulată “Evaluarea sistemelor de control şi audit intern”. 

În acest sens, art. 8 lit. “l” din Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 
953/24.12.2002), cu modificările şi completările ulterioare, republicată, prevede colaborarea CCR cu 
UCAAPI - MFP pentru: 

- compatibilizarea cadrului procedural utilizat de auditori în desfăşurarea activităţii şi raportarea 
rezultatelor auditului în vederea realizării unei relaţii bazată pe încredere; 

- înţelegerea reciprocă a tehnicilor şi instrumentelor utilizate de auditori şi armonizarea acestora 
pentru a asigura un caracter unitar în stabilirea constatărilor şi evaluarea cauzelor şi concluzii-
lor activităţii de audit; 

- recunoaşterea reciprocă a nivelului calitativ al recomandărilor şi opiniilor conţinute în rapoartele de 
audit, utilizate ca puncte de plecare în derularea viitoarelor misiuni de audit intern sau extern. 

 
Totodată, CCR va dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern din cadrul entităţilor publice 

controlate pentru: 
- analiza comună a programelor de audit multianuale şi anuale pentru asigurarea complementa-

rităţii domeniilor supuse auditării; 
- stabilirea misiunilor de interes comun, a obiectivelor acestora şi a termenelor de realizare, 

având în vedere respectarea principiului ca misiunile de audit public extern, de regulă, să fie 
ulterioare misiunilor de audit intern; 

- evitarea suprapunerii perioadelor în care se desfăşoară efectiv auditul. 
 
Din aceste considerente, entităţile supuse controlului CCR sunt obligate să transmită acesteia, 

până la sfârşitul trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind desfăşurarea şi realizarea progra-
mului de audit intern. 

Raportarea activităţii de audit intern se face pe baza raportului cadru, adoptat după modelul Comisiei 
Europene, difuzat de UCAAPI,  în calitate de responsabilă cu coordonarea şi supravegherea auditului intern 
pentru toţi ordonatorii principali de credite. Aceştia la rândul lor transmit raportul cadru la toate unităţile aflate 
în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea lor şi care au organizată potrivit legii activitatea de audit 
intern. 

Rapoartele vor constitui o sursă importantă de informare pentru auditorii publici externi asupra 
activităţii de audit intern desfăşurată în cadrul entităţii publice, respectiv de a cunoaşte misiunile de audit 
derulate, obiectivele acesteia, natura constatărilor şi tipul recomandărilor formulate. Auditorii publici 
externi pot utiliza aceste informaţii pe care le supun propriei judecăţi profesionale. 

Considerăm că profesioniştii din cele două domenii sunt conştienţi de complementaritatea activită-
ţilor într-o societate tot mai specializată, de impactul activităţilor de audit pentru toate categoriile de ma-
nagement, de aşteptările tuturor salariaţilor din cadrul entităţilor de la AUDITORI, şi care nu pot să-şi 
atingă obiectivele fără realizarea unor organisme de contact, care să funcţioneze ca interfeţe între diver-
sele structuri publice centrale pe bază de profesionalism. 

UCAAPI are preocupări pentru alinierea la exigenţele şi standardele internaţionale, ceea ce va 
contribui la o mai bună comunicare între instituţiile noastre şi organismele naţionale, regionale şi inter-
naţionale. 
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