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1. INTRODUCERE 

Scopul prezentului raport este de a informa Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitatea desfășurată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS), 

astfel cum se prevede în Regulamentul financiar. Acesta se bazează pe raportul 

elaborat de auditorul intern al Comisiei, referitor la rapoartele de audit și de 

consultanță ale Serviciului de Audit Intern finalizate în 2017
1
 cu privire la direcțiile 

generale, serviciile și agențiile executive ale Comisiei
2
.În conformitate cu temeiul 

său juridic, raportul conține un rezumat al numărului și tipului de audituri interne 

realizate, al recomandărilor formulate și al acțiunilor întreprinse ca urmare a 

recomandărilor. 

  

                                                           
1  Rapoartele de audit finalizate în perioada 1 februarie 2017-31 ianuarie 2018 sunt incluse în prezentul 

raport. 

2  Raportul nu se referă la agențiile europene descentralizate, la Serviciul European de Acțiune Externă 

sau la alte organisme care au fost auditate de Serviciul de Audit Intern și care fac obiectul unor 

rapoarte anuale separate. 
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2. MISIUNEA SERVICIULUI DE AUDIT INTERN: INDEPENDENȚĂ, OBIECTIVITATE ȘI 

RĂSPUNDERE. OBIECTIVELE ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL RAPORTULUI 

Misiunea Serviciului de Audit Intern este să furnizeze Comisiei servicii de asigurare 

și de consultanță independente și obiective, menite să aducă un plus de valoare și să 

îmbunătățească operațiunile Comisiei. Serviciul de Audit Intern sprijină Comisia să 

își atingă obiectivele prin aplicarea unei abordări sistematice și disciplinate pentru a 

evalua și a formula recomandări în vederea îmbunătățirii eficacității proceselor de 

gestionare a riscurilor, de control și de guvernanță. Printre sarcinile sale se numără 

evaluarea și formularea de recomandări adecvate pentru îmbunătățirea procesului de 

guvernanță în ceea ce privește îndeplinirea următoarelor obiective: promovarea unei 

etici și a unor valori corespunzătoare în cadrul organizației, asigurarea gestionării 

eficace a performanței organizaționale și a responsabilității și comunicarea eficace a 

informațiilor privind riscurile și controlul către sectoarele corespunzătoare ale 

organizației. Prin urmare, IAS promovează o cultură a gestionării eficiente și eficace 

în cadrul Comisiei și al departamentelor acesteia. Independența Serviciului de Audit 

Intern este consacrată în Regulamentul financiar
3
 și în carta misiunii acestuia

4
, astfel 

cum a fost adoptată de Comisie. Serviciul de Audit Intern prezintă Comitetului de 

monitorizare a auditurilor rapoarte cu privire la toate auditurile efectuate. Comitetul 

de monitorizare a auditurilor asistă Colegiul comisarilor, asigurându-se că 

activitatea Serviciului de Audit Intern și a Curții de Conturi Europene este luată în 

considerare în mod corespunzător de serviciile Comisiei și este urmată de măsuri 

corespunzătoare. 

Serviciul de Audit Intern își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului financiar, ale Standardelor internaționale pentru practica 

profesională a auditului intern și ale Codului de etică al Institutului Auditorilor 

Interni. 

Serviciul de Audit Intern nu auditează sistemele de control ale statelor membre în 

ceea ce privește fondurile Uniunii Europene. Auditurile de acest tip, care vizează 

nivelul beneficiarilor individuali, sunt efectuate de auditorii interni ai statelor 

membre, de autoritățile naționale de audit, de alte direcții generale individuale ale 

Comisiei și de Curtea de Conturi Europeană. Cu toate acestea, Serviciul de Audit 

Intern auditează măsurile luate de serviciile Comisiei pentru a supraveghea și a 

audita organismele din statele membre, precum și alte organisme care sunt 

responsabile cu efectuarea plăților din fondurile UE, cum ar fi Organizația 

Națiunilor Unite. În conformitate cu Regulamentul financiar, Serviciul de Audit 

Intern poate îndeplini astfel de îndatoriri la fața locului, inclusiv în statele membre. 

  

                                                           
3  Articolul 100 din Regulamentul financiar. 

4  Ref. C(2017) 4435 final din 30 iunie 2017, Comunicarea Comisiei, Carta privind misiunea Serviciului 

de Audit Intern al Comisiei Europene. 
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3. PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT  

3.1. Punerea în aplicare a planului de audit pentru anul 2017
5
 

Până la data-limită de 31 ianuarie 2018, punerea în aplicare a planului actualizat de 

audit pentru anul 2017 și-a atins obiectivul de 98 %
6
 din misiunile planificate 

pentru audituri în cadrul serviciilor și al agențiilor executive ale Comisiei
7
. 

Au fost finalizate 148 de misiuni (inclusiv audituri, acțiuni de urmărire 

subsecventă, analize și misiuni de consultare), defalcate după cum urmează: 

 
2017 2016 2015 

  Misiuni Rapoarte Misiuni Rapoarte Misiuni Rapoarte 

Audit 54 58 52 60 38 528 

Acțiuni 

subsecvente 
90 - 95 - 96 - 

Analiză 

(restrânsă) 
2 2 6 6 2 2 

Scrisoare cu 

recomandări 

către conducere 

0 0 0 1 1 1 

Evaluarea 

riscurilor SCAS 
0 0 0 0 1 1 

Consultanță 2 2 1 1 1 1 

Total 148 62 154 68 139 57 

 

Planul inițial pentru 2017
9
 cuprindea 66 de misiuni de audit (inclusiv audituri, 

analize și misiuni de consultare, exclusiv acțiuni de urmărire subsecventă), care 

urmau să fie finalizate până la data-limită de 31 ianuarie 2018. În plus, planul 

cuprindea 38 de misiuni care urmau să înceapă înainte de această dată-limită și să 

fie finalizate în 2018. Planul pentru 2017 a fost actualizat
10

 la mijlocul anului. Atât 

planurile inițiale, cât și cele actualizate au fost luate în considerare de către 

Comitetul de monitorizare a auditurilor. 

Conform cartei sale și Standardelor internaționale și în scopul de a asigura o punere 

în aplicare eficientă și eficace a planului de audit, Serviciul de Audit Intern își 

planifică activitățile de audit pe baza unei evaluări a riscului și a unei analize a 

                                                           
5  A se vedea, de asemenea, Raportul anual de activitate al Serviciului de Audit Intern din 2017. 

6  Au fost finalizate toate misiunile (audituri, acțiuni de consultare și de urmărire subsecventă), cu 

excepția unei scrisori cu recomandări către conducere. Emiterea scrisorii cu recomandări către 

conducere care rezumă rezultatele diverselor audituri privind resursele umane din cadrul Comisiei a 

fost amânată până în 2018. 

7  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) oferă o prezentare generală a tuturor misiunilor în 

materie de audit și de audit de urmărire subsecventă care au fost îndeplinite. 

8  Unele audituri, în special auditurile care implică mai multe direcții generale, pot conduce la mai multe 

rapoarte de audit. 

9  Eliberat la 16 februarie 2017. 

10  Eliberat la 28 iulie 2017. Acesta descrie modificările aduse planului, care rezultă din scăderea 

capacității și reevaluarea expunerii la risc a direcțiilor generale/serviciilor. 
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capacității. Ulterior, punerea în aplicare este monitorizată periodic și se efectuează 

ajustări, dacă este necesar. 

3.2. Date statistice privind recomandările Serviciului de Audit Intern
11

 

Numărul de recomandări emise de Serviciul de Audit Intern (inclusiv nivelul de 

acceptare a acestora) în 2017 a fost după cum urmează: 

  Recomandări noi Acceptate în totalitate Acceptate parțial
12

 Neacceptate 

Prioritate Nr. Nr. % Nr. % Nr. % 

Esențială 1 1 100 0 0 0 0 

Foarte importantă 71 71 100 0 0 0 0 

Importantă 126 124 98 2 2 0 0 

De dorit 1 1 100 0 0 0 0 

Total 199 197 99 2 1 0 0 

Pentru toate recomandările acceptate sau acceptate parțial, entitățile auditate au 

elaborat planuri de acțiune care au fost prezentate Serviciului de Audit Intern și au 

fost evaluate de acesta ca fiind satisfăcătoare. 

În raportul său anual de audit intern pentru anul 2017 comunicat Comisiei în 

mai 2018, auditorul intern a raportat că, la momentul respectiv (în temeiul datei-

limită de 31 ianuarie 2018), două planuri de acțiune erau încă în curs de punere în 

aplicare
13

. De la emiterea acestui raport, ambele planuri de acțiune au fost supuse și 

evaluate ca fiind satisfăcătoare de către Serviciul de Audit Intern și opt 

                                                           
11  O prezentare generală cuprinzătoare a recomandărilor Serviciului de Audit Intern este furnizată în 

cadrul raportului adresat Comitetului de monitorizare a auditurilor din 27 martie 2018. 

12  Două recomandări au fost acceptate parțial în 2017: 

- O recomandare privind indicatorii volumului de lucru, marcată ca fiind importantă, adresată 

Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în cadrul auditului privind gestionarea 

resurselor umane la nivelul Agenției. Cu toate acestea, planul de acțiune furnizat de INEA a 

abordat toate părțile recomandării (inclusiv partea respinsă). 

- O recomandare vizând stabilirea unor planuri de control, marcată ca fiind importantă, adresată 

Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea în cadrul auditului având ca obiect 

achizițiile publice în temeiul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) - faza a II-a. 

Această recomandare a fost discutată în cadrul reuniunii grupului de pregătire al Comitetului de 

monitorizare a auditurilor (CMA) din 10 ianuarie 2018. În urma reuniunii, DG NEAR a confirmat 

Serviciului de Audit Intern că este de acord cu principiul celor două sub-recomandări (parte a 

recomandării nr. 1) care rezultă din auditul Serviciului de Audit Intern și a furnizat IAS explicații 

suplimentare în ceea ce privește motivele pentru care nu a reușit să traducă aceste sub-recomandări 

în măsuri operaționale în acest stadiu (ceea ce a condus la respingerea parțială a recomandării). 

Ca regulă generală, Serviciul de Audit Intern propune Comitetului de monitorizare a auditurilor, 

pentru discuție, auditurile ale căror recomandări sunt (parțial) respinse. Aceasta poate determina 

direcțiile generale să își reconsidere poziția. 

13  Cele două planuri de acțiune au vizat auditurile privind: 

- mecanismele de guvernanță / supraveghere ale Comisiei în ceea ce privește gestionarea 

riscurilor, raportarea financiară și verificarea ex-post / funcția de audit. Pentru acest audit, 

entitățile auditate au prezentat un plan de acțiune în septembrie 2018. Acest plan de acțiune a fost 

evaluat ca fiind satisfăcător de către Serviciul de Audit Intern; 

- Cadrul de guvernanță corporativă IT și gestionarea portofoliului. În raport cu acest audit a fost 

comunicat un plan de acțiune în iunie 2018, care a fost evaluat ca fiind satisfăcător de către 

Serviciul de Audit Intern. 
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recomandări (toate în legătură cu auditul privind mecanismele de guvernanță / 

supraveghere ale Comisiei în ceea ce privește gestionarea riscurilor, raportarea 

financiară și verificarea ex-post / funcția de audit) au fost pe deplin acceptate de 

către entitățile auditate. 

Tabelul de mai jos prezintă punerea în aplicare a recomandărilor acceptate 

formulate în perioada 2013-2017, astfel cum a fost evaluată de entitățile auditate
14

, 

la 31 ianuarie 2018: 

   
Puse în 

aplicare 
În curs (în funcție de numărul de luni de întârziere 

față de data-limită de 31 ianuarie 2018) 

Anul  Prioritate Total  Nr. % Nr. % 
Nicio 

întârziere 0 - 6  6 - 12 12+ 

2013 

Esențială 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

Foarte importantă 45 44 98% 1 2% 0 0 0 1 

Importantă 75 72 96% 3 4% 0 0 0 3 

De dorit 7 7 100% 0 0% 0 0 0 0 

Total 2013 127 123 97% 4 3% 0 0 0 4 

2014 

Esențială 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

Foarte importantă 36 36 100% 0 0% 0 0 0 0 

Importantă 78 70 90% 8 10% 1 0 0 7 

De dorit 11 11 100% 0 0% 0 0 0 0 

Total 2014 125 117 94% 8 6% 1 0 0 7 

Recom

andări 

IAC 

preluat

e 

Esențială 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

Foarte importantă 253 252 100% 1 0% 0 0 0 1 

Importantă 591 578 98% 13 2% 0 0 0 13 

De dorit 63 63 100% 0 0% 0 0 0 0 

Total IAC 907 893 98% 14 2% 0 0 0 14 

2015 

Esențială 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0 

Foarte importantă 65 54 83% 11 17% 3 2 3 3 

Importantă 131 116 89% 15 11% 2 0 2 11 

De dorit 20 20 100% 0 0% 0 0 0 0 

Total 2015 217 191 88% 26 12% 5 2 5 14 

2016 

Esențială 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

Foarte importantă 115 65 57% 50 43% 32 15 3 0 

Importantă 142 76 54% 66 46% 21 25 16 4 

De dorit 3 3 100% 0 0% 0 0 0 0 

Total 2016 260 144 55% 116 45% 53 40 19 4 

2017 

Esențială 1 0 0% 1 100% 1 0 0 0 

Foarte importantă 71 1 1% 70 99% 63 6 1 0 

Importantă 126 7 6% 119 94% 114 5 0 0 

De dorit 1 0 0% 1 100% 1 0 0 0 

Total 2017 199 8 4% 191 96% 179 11 1 0 

TOTAL 2013-2017 1 835 1 476 80% 359 20% 238 53 25 43 

Esențială sau foarte 

importantă  
587 453 77% 134 23% 99 23 7 5 

 

                                                           
14  Acest tabel prezintă clasificarea recomandărilor la data-limită. Aceasta poate fi diferită de clasificarea 

din raportul inițial în cazul în care acțiunile ulterioare întreprinse de entitatea auditată sunt considerate 

de către Serviciul de Audit Intern a fi suficiente pentru atenuarea parțială a riscurilor identificate și 

conduc, în consecință, la o declasare a recomandării. 



 

7 
 

În ansamblu, 1 476 sau 80 % din numărul total al recomandărilor acceptate 

formulate în perioada 2013-2017 sunt considerate de către entitățile auditate ca 

fiind puse în aplicare, restul de 359 recomandări (sau 20 %) fiind încă în curs de 

punere în aplicare. Dintre aceste 359 recomandări aflate în curs de punere în 

aplicare, una a fost marcată ca fiind esențială
15

, iar 133 de recomandări (23 % din 

numărul total de recomandări acceptate care sunt esențiale și foarte importante) au 

fost marcate ca fiind foarte importante. 

Din totalul de 359 recomandări în curs, 121 au înregistrat întârzieri, reprezentând 

6,6 % din numărul total al recomandărilor acceptate, dintre care 12 recomandări 

foarte importante au înregistrat întârzieri foarte mari (peste 6 luni față de termenul 

inițial). Acestea au reprezentat doar 0,7 % din numărul total al recomandărilor 

acceptate în perioada 2013-2017. 

Numărul total de recomandări emise în perioada 2013-2017 pentru care s-a efectuat 

un audit de urmărire subsecventă se ridică la 1 361, în comparație cu cele 

1 476 raportate ca fiind „pregătite pentru analiză” de către entitățile auditate. 

Din numărul total de recomandări urmărite în cursul perioadei respective, 1 296 

(95 %) au fost închise de Serviciul de Audit Intern. Aceasta înseamnă că, în medie, 

Serviciul de Audit Intern a apreciat că 5 % din recomandări nu au putut fi 

considerate ca fiind puse în aplicare în mod efectiv și, prin urmare, nu au fost 

închise după încheierea auditului de urmărire subsecventă. 

În ansamblu, Serviciul de Audit Intern consideră că situația actuală în ceea ce 

privește punerea în aplicare a recomandărilor de audit este satisfăcătoare și 

comparabilă cu perioadele de raportare anterioare. Aceasta indică faptul că 

serviciile Comisiei tratează cu seriozitate punerea în aplicare a recomandărilor 

foarte importante și, prin urmare, atenuarea riscurilor identificate. Cu toate acestea, 

trebuie să se acorde atenție recomandărilor individuale considerate ca fiind „foarte 

importante” și care înregistrează întârzieri foarte mari, și anume peste șase luni. Un 

raport special a fost elaborat și trimis Comitetului de monitorizare a auditurilor
16

, 

rezumatul acestuia fiind prezentat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

care însoțește prezentul raport. 

  

                                                           
15  În urma unei acțiuni de urmărire subsecventă efectuată de Serviciul de Audit Intern în martie 2018, 

evaluarea acestei recomandări esențiale a fost declasată ca fiind „foarte importantă”. 

16  O prezentare generală cuprinzătoare a recomandărilor Serviciului de Audit Intern este furnizată în 

cadrul raportului adresat Comitetului de monitorizare a auditurilor din 27 martie 2018. 
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4. CONCLUZII PE BAZA ACTIVITĂȚII DE AUDIT EFECTUATE ÎN 2017 

4.1. Concluzii privind auditurile performanței  

Ca răspuns la orientarea Comisiei spre o cultură bazată pe performanță și o mai 

mare concentrare asupra celui mai bun raport calitate-preț, Serviciul de Audit 

Intern a continuat să efectueze audituri ale performanței
17

 și audituri care cuprind 

elemente importante de performanță (audituri cuprinzătoare) în 2017, ca parte a 

planului său strategic de audit pentru perioada 2016-2018. 

În conformitate cu metodologia sa și cu bunele practici, Serviciul de Audit Intern a 

abordat chestiunea performanței în mod indirect, și anume analizând dacă s-au pus 

în aplicare de către conducere sisteme de control destinate evaluării și oferirii de 

asigurare cu privire la performanța activităților sale (eficiență și eficacitate), 

precum și modul în care s-a realizat acest lucru. Prin această abordare, Serviciul de 

Audit Intern urmărește să se asigure că, în primul rând, direcțiile generale și 

serviciile au instituit cadre de performanță și instrumente de măsurare a 

performanței, indicatori-cheie și sisteme de monitorizare corespunzătoare. Aceasta 

se datorează parțial faptului că un mare număr de temeiuri juridice stabilesc 

obiective care au un domeniu de aplicare mai larg decât ceea ce poate realiza 

Comisia pe cont propriu. Aceasta înseamnă că este necesar ca obiectivele SMART 

(specifice, măsurabile, realizabile, relevante și programate în timp) și criteriile de 

referință să fie stabilite mai întâi la nivel de Comisie, pentru a disocia, în măsura în 

care este posibil, contribuția specifică a Comisiei de cele ale altor actori-cheie 

importanți care contribuie la punerea în aplicare și realizarea obiectivelor 

fondurilor UE (state membre, regiuni, țări terțe, organizații internaționale etc.). 

Următoarele secțiuni prezintă concluziile Serviciului de Audit Intern cu privire la 

diferitele aspecte legate de performanță ale controalelor de audit efectuate în 2017. 

4.1.1. Performanța direcțiilor generale, a serviciilor și a agențiilor executive ale 

Comisiei: procese orizontale  

4.1.1.1. Proceduri de guvernanță 

În octombrie 2016, Curtea de Conturi Europeană a publicat raportul său special 

nr. 27/2016 privind „Guvernanța în cadrul Comisiei Europene: se aplică cele mai 

bune practici?”. Curtea a recomandat Comisiei, printre altele, să invite auditorul 

intern să efectueze mai multe activități de audit cu privire la aspecte de guvernanță 

de nivel înalt
18

. Ca răspuns, Colegiul a adoptat, la 11 ianuarie 2017, o decizie 

[ref. C(2017) 4 final] prin care solicită auditorului intern să efectueze un audit 

privind mecanismele de guvernanță ale Comisiei în ceea ce privește gestionarea 

riscurilor, raportarea financiară și verificarea ex post / funcția de audit. Serviciul de 

Audit Intern a efectuat acest audit în 2017, în plus față de alte audituri deja 

                                                           
17  În total, Serviciul de Audit Intern a efectuat 47 de audituri ale performanței și audituri cuprinzătoare. 

Pentru mai multe detalii, a se consulta documentul de lucru al Comisiei. 

18  Buna guvernanță vizează instituirea de proceduri / structuri adecvate în scopul informării, gestionării și 

monitorizării activităților organizației în vederea atingerii obiectivelor acesteia. Controlul vizează 

asigurarea faptului că aceste proceduri / structuri sunt supravegheate efectiv independent de 

managementul operațional.  
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planificate privind procedurile de guvernanță (la nivel înalt) în alte domenii la 

nivelul Comisiei. Rezultatele acestor audituri demonstrează că există deficiențe 

majore în raport cu diverse mecanisme de guvernanță atât la nivel corporativ, cât și 

operațional. Având în vedere contextul dificil actual la nivelul UE, inclusiv 

necesitatea de a consolida încrederea cetățenilor în politicile și instituțiile UE, 

Serviciul de Audit Intern a ajuns la concluzia că se impune acțiunea Comisiei de a 

profita de ocazia de a-și îmbunătăți în continuare mecanismele de guvernanță și, în 

consecință, capacitatea de a-și atinge obiectivele. 

Ca urmare a reformei administrative din 2000, Comisia a făcut progrese 

semnificative în ceea ce privește consolidarea procedurilor de responsabilizare, 

răspundere și obținere a asigurării. Modelul descentralizat de gestiune financiară 

este bine înțeles și integrat în cultura organizației și sunt instituite instrumente clare 

de responsabilizare, împreună cu un proces solid de obținere a asigurării. În 

continuare, în octombrie 2017 Comisia a adoptat o comunicare privind guvernanța 

la nivelul Comisiei Europene. Cu toate acestea, la nivel corporativ, Serviciul de 

Audit Intern a identificat necesitatea îmbunătățirilor proporționale în ceea ce 

privește actualele mecanisme de guvernanță și de supraveghere, în special în ceea 

ce privește gestionarea riscurilor și aspecte mai generale legate de instituirea 

guvernanței. 

În plus, în domeniul guvernanței corporative IT s-au înregistrat progrese 

semnificative începând cu anul 2015, când au fost create noi structuri de 

guvernanță IT. Totuși, în ciuda acestor evoluții, au fost identificate deficiențe 

semnificative care presupun un răspuns proporțional, dar necesar, în vederea 

intensificării și consolidării în continuare a guvernanței în acest domeniu. 

Îmbunătățirile recomandate urmăresc să completeze și să consolideze structurile 

existente ale Comisiei prin împuternicirea în continuare a Comitetului IT, prin 

definirea unei strategii IT globale clare și îmbunătățirea supravegherii la nivel 

corporativ a portofoliului de investiții IT la nivelul Comisiei. 

Direcția Generală Resurse Umane și Securitate, Oficiul pentru Administrarea și 

Plata Drepturilor Individuale (PMO) și Oficiul European pentru Selecția 

Personalului (EPSO) dețin o serie de sisteme informatice corporative vitale pentru 

activitățile zilnice ale Comisiei, precum și ale altor instituții europene, agenții 

executive și descentralizate ale UE și alte organisme ale UE. În acest domeniu au 

fost identificate deficiențe semnificative la nivelul mecanismelor de guvernanță și 

gestionare a proiectelor în vigoare pentru aceste sisteme. Îmbunătățiri importante 

sunt necesare în scopul asigurării alinierii strategice atât la nivelul familiei 

Resurse Umane, cât și al Direcției Generale Informatică, în calitate de principal 

sistem informatic și furnizor de servicii, optimizând astfel valoarea obținută din 

investițiile IT. 

Deficiențele în materie de guvernanță reprezintă, de asemenea, o cauză 

fundamentală a deficiențelor semnificative identificate în procesul de producție și 

calitatea statisticilor care nu sunt întocmite de Eurostat. Serviciul de Audit Intern 

admite că, în limitele cadrului actual și ale responsabilităților ce revin actorilor 

implicați, s-au luat deja unele măsuri atât la nivel corporativ (Eurostat), cât și la 

nivel operațional (direcție generală / serviciu) pentru coordonarea și gestionarea 

procesului de producție a statisticilor de către direcții generale / servicii, în vederea 

îmbunătățirii calității acestora. Mai mult, direcțiile generale operaționale au instituit 

procese și activități având diferite grade de formalizare și complexitate, în vederea 

asigurării faptului că nevoile lor statistice sunt îndeplinite fie de furnizori externi, 
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fie prin procesarea internă a datelor deja disponibile. Cu toate acestea, cadrul actual 

stabilit la nivelul Comisiei nu este suficient de robust pentru a asigura un nivel 

general satisfăcător al standardelor în materie de calitate a statisticilor care nu sunt 

întocmite de Eurostat și a faptului că diversele proceduri utilizate în prezent sunt 

sustenabile pe termen lung. 

4.1.1.2. Procesele de gestionare a resurselor umane 

În domeniul resurselor umane, Serviciul de Audit Intern a evaluat, în cazul mai 

multor direcții generale și agenții executive, dacă acestea au conceput și au pus în 

aplicare strategii adecvate de resurse umane pentru a face față provocărilor 

rezultate în urma noilor priorități, a schimbărilor nivelurilor de personal și a 

restructurărilor. În general, auditurile au concluzionat că direcțiile generale și 

agențiile executive au luat măsuri adecvate pentru a gestiona provocările legate de 

resurse umane cu care se confruntă. Cu toate acestea, au fost identificate deficiențe 

în ceea ce privește gestionarea strategică a resurselor umane în cadrul Direcției 

Generale Migrație și Afaceri Interne și al Agenției Executive pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură, alocarea resurselor umane în cadrul Direcției Generale 

Migrație și Afaceri Interne și al Direcției Generale Justiție și Consumatori, precum 

și în ceea ce privește structura organizatorică și procesul de selecție a agenților 

contractuali în cadrul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură. 

4.1.1.3. Procesele de gestionare a tehnologiei informațiilor 

Mai multe audituri în domeniul IT au concluzionat că se impune îmbunătățirea 

eficacității securității informatice la nivelul Comisiei. Securitatea cibernetică, sau 

securitatea informatică, este esențială pentru a asigura protejarea informațiilor 

organizației împotriva dezvăluirii către utilizatori neautorizați (confidențialitate), a 

modificării necorespunzătoare (integritate) și a accesului neautorizat atunci când 

este necesar (disponibilitate). 

În contextul auditului privind securitatea informatică la nivelul Direcției Generale 

Informatică, Serviciul de Audit Intern a concluzionat că, deși controale preventive 

sunt proiectate și eficiente în mod adecvat, gradul de maturitate variază la nivelul 

diverselor tehnologii analizate. În plus, există deficiențe semnificative în ceea ce 

privește controalele de integritate, care sunt mai puțin sistematice și eficiente în 

practică. 

La nivel operațional, Direcția Generală Energie gestionează mai multe sisteme IT 

care sprijină procesele de evidență contabilă nucleară și de inspecție care tratează 

informațiile clasificate în conformitate cu garanțiile Comunității Europene a 

Energiei Atomice (EURATOM) și în raport cu care se impun a fi abordate aspecte 

importante. În special, mecanismele de securitate actuale derivă în principal dintr-o 

evaluare realizată în urmă cu șaisprezece ani, care nu a fost actualizată. În plus, au 

fost constatate deficiențe organizaționale la nivelul mecanismelor de guvernanță în 

materie de securitate informatică, al planurilor de securitate informatică și al 

controalelor asupra rețelei securizate. 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) gestionează o mare cantitate de 

informații sensibile la nivelul sistemelor sale informatice, cu cerințe speciale în 

materie de confidențialitate și integritate. Serviciul de Audit Intern recunoaște că 

Oficiul European de Luptă Antifraudă aplică o serie de bune practici pentru a 

reduce riscurile inerente de securitate la care este expus. Cu toate acestea, Serviciul 
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de Audit Intern a identificat o serie de deficiențe care au condus la concluzia că 

respectivele controale instituite nu oferă suficiente garanții că riscurile de securitate 

informatică sunt atenuate în mod corespunzător. În special, se impune 

îmbunătățirea în mod semnificativ a sistemului de administrare a conținutului, care 

este sistemul-cheie utilizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru 

gestionarea cazurilor zilnice și, în general, a structurii de guvernanță a securității 

informatice. 

4.1.1.4. Alte procese 

Alte audituri ale Serviciului de Audit Intern în diverse domenii au arătat că sunt 

necesare acțiuni suplimentare pentru a crește performanța globală a proceselor 

auditate. 

Ordonatorii de credite delegați (OCD) trebuie să aibă în vedere eficacitatea 

costurilor controalelor atunci când instituie sisteme de control intern în cadrul 

direcțiilor lor generale și trebuie să raporteze cu privire la rentabilitatea 

controalelor în rapoartele lor anuale de activitate, în timp ce Comisia trebuie să 

evalueze costurile și beneficiile sistemelor de control atunci când se revizuiesc sau 

se prezintă noi propuneri de cheltuieli. Auditul care implică mai multe direcții 

generale având ca obiect cadrul/mecanismele Comisiei în ceea ce privește 

estimarea, evaluarea și raportarea vizând eficacitatea costurilor controalelor a scos 

în evidență deficiențe semnificative la nivelul cadrului corporativ actual, care reduc 

considerabil utilitatea rezultatelor raportate privind costurile și beneficiile 

controalelor atât pentru conducerea Comisiei, cât și pentru părțile interesate 

externe. Există elemente-cheie ale cadrului care se impun a fi îmbunătățite în mod 

substanțial pentru a spori utilitatea și relevanța procesului. 

Gestionarea piețelor agricole, inclusiv crizele pieței, constituie una dintre 

responsabilitățile principale ale Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare 

Rurală, care derivă din obiectivele politicii agricole comune. Direcția Generală a 

instituit procese adecvate, care i-au permis să reacționeze în timp util la situațiile de 

criză de pe piață. Cu toate acestea, există o deficiență semnificativă în ceea ce 

privește măsura în care Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală 

valorifică experiența dobândită în urma unor astfel de situații în ceea ce privește 

gestionarea riscurilor și monitorizarea măsurilor de criză. 

În ceea ce privește capacitatea de pregătire pentru situații de criză privind siguranța 

alimentară, Serviciul de Audit Intern a constatat că Direcția Generală Sănătate și 

Siguranță Alimentară nu a actualizat „planul general” privind criza alimentară și 

procedurile și mecanismele aferente în mod regulat, nu a testat acest plan cu 

majoritatea părților interesate responsabile de gestionarea crizelor la nivelul statelor 

membre și al Comisiei și nu a elaborat planuri concrete pentru punerea în aplicare a 

acestuia. În plus, auditul a evidențiat deficiențe la nivelul comunicării. Aceasta 

prezintă riscuri de eficiență și eficacitate în ceea ce privește capacitatea de pregătire 

pentru situații de criză. 

Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței urmărește să garanteze faptul că 

respectiva concurență pe piața internă liberă nu este distorsionată prin prevenirea 

sau corectarea comportamentelor anticoncurențiale în domeniile antitrust, fuziuni și 

ajutoare de stat. În contextul unui sistem în care atât Comisia Europeană, cât și 

statele membre au competențe în aplicarea politicii antitrust a UE, coordonarea 

dintre acestea este esențială pentru eficacitatea globală a politicii. Există deficiențe 
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semnificative în ceea ce privește cooperarea cu instanțele naționale, pe fondul 

fluxului limitat de informații obținute de la acestea. Comisia nu a primit informații 

complete de la unele state membre cu privire la conținutul hotărârilor naționale 

referitoare la aplicarea legislației antitrust a UE, în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului 1/2003. Această situație nu permite Comisiei să prezinte observații 

în cazul în care una dintre părți introduce un recurs împotriva hotărârii 

judecătorești și să identifice și să evalueze deficiențe sau divergențe în ceea ce 

privește aplicarea legislației UE în domeniul concurenței. 

Dintre toate serviciile Comisiei, Direcția Generală pentru Mediu gestionează 

cazurile de plângeri și de încălcări la cel mai înalt nivel. În ultimii zece ani, 

Direcția Generală a depus eforturi semnificative pentru a îmbunătăți aplicarea unei 

legislații extrem de complexe în domeniul mediului la nivelul UE. Cu toate acestea, 

în ciuda eforturilor de îmbunătățire a procesului de soluționare a numărului mare 

de reclamații și încălcări, aceasta întâmpină în continuare dificultăți majore în ceea 

ce privește îndeplinirea obiectivelor Comisiei de soluționare a acestora. În plus, 

presiunea actuală asupra personalului direcției generale implicat în aceste procese 

se va intensifica în continuare în lumina noilor dispoziții detaliate în comunicarea 

Comisiei „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 

bune”. Prin urmare, deși Direcția Generală pentru Mediu a instituit procese 

adecvate pentru a asigura aplicarea eficientă a legislației în domeniul mediului, 

există o serie de deficiențe semnificative care trebuie abordate în special în ceea ce 

privește eficiența și eficacitatea soluționării reclamațiilor și punerea în aplicare a 

legislației UE în domeniul mediului. 

Proiectele științifice aparțin activităților de bază ale Centrului Comun de Cercetare 

și sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor științifice de calitate în scopul de a 

sprijini politicile UE cu dovezi independente pe parcursul întregului ciclu de 

elaborare a politicilor. Deși sistemele de gestiune și control instituite de Centrul 

Comun de Cercetare pentru activitățile sale științifice de gestionare a proiectelor 

sunt concepute în mod adecvat, există o deficiență semnificativă la nivelul punerii 

sale în aplicare în ceea ce privește monitorizarea execuției proiectelor științifice și a 

pachetelor de lucru. 

În cadrul auditului privind etica la nivelul Oficiului European de Luptă Antifraudă, 

Serviciul de Audit Intern a concluzionat că Oficiul European de Luptă Antifraudă a 

instituit și pus în aplicare un cadru de etică bazat pe proceduri clare, adaptate 

mediului specific al direcțiilor generale și naturii activității desfășurate. Controalele 

interne existente asigură faptul că personalul respectă în mare măsură regulile și 

obligațiile în materie de etică, în special în ceea ce privește independența, 

integritatea, imparțialitatea, discreția și obiectivitatea. Cu toate acestea, gradul de 

conștientizare a personalului Oficiului European de Luptă Antifraudă privind 

modul de abordare a mass-mediei sociale și a reprezentanților grupurilor de 

interese trebuie îmbunătățit în mod semnificativ. 

În plus, Serviciul de Audit Intern a evaluat procesul de rambursare la nivelul 

Direcției Generale Resurse Umane și Securitate pentru serviciile furnizate clienților 

săi și a constatat că Direcția Generală a luat deja o serie de măsuri pentru a adapta 

și îmbunătăți acest proces în vederea alinierii acestuia la orientările corporative. 

Aceasta a inclus, în principal, revizuirea metodologiei de calculare a costurilor și 

armonizarea acordurilor privind nivelul serviciilor încheiate cu agențiile 

descentralizate, care reprezintă majoritatea clienților săi externi. Cu toate acestea, 

în momentul efectuării activităților pe teren, exista încă o deficiență semnificativă 
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în raport cu proiectul de model de calculare a costurilor, iar domeniile-cheie se 

impun a fi consolidate pentru a se conforma pe deplin cerințelor la nivel corporativ 

și principiilor fundamentale. 

4.1.2. Performanță în ceea ce privește executarea creditelor operaționale 

bugetare și administrative 

4.1.2.1. Gestiunea directă 

În ceea ce privește domeniul fondurilor gestionate în mod direct, mai multe audituri 

au evaluat procesele de gestionare a programelor și proiectelor și nu au fost 

identificate deficiențe semnificative în materie de performanță în acest domeniu. 

4.1.2.2. Gestiunea indirectă 

În ceea ce privește domeniul fondurilor gestionate în mod indirect, mai multe 

audituri s-au axat pe mecanismele de supraveghere existente la nivelul direcțiilor 

generale și serviciilor. 

Un audit privind supravegherea Shift2Rail (S2R) de către Serviciul de Audit Intern 

a dezvăluit o problemă semnificativă în ceea ce privește performanța, întrucât 

Direcția Generală Mobilitate și Transport nu a stabilit o strategie formală, 

consolidată, bazată pe risc, pentru Shift2Rail, care definește obiectivele de 

supraveghere ale direcțiilor generale și modul în care diversele instrumente de 

supraveghere contribuie la consolidarea asigurării privind realizarea obiectivelor 

politicii. Nu există nicio alocare oficială a sarcinilor între unitățile operaționale și 

financiare ale Direcției Generale Mobilitate și Transport, responsabilă de 

supravegherea Shift2Rail, cu excepția pregătirii reuniunilor Consiliului de 

administrație al întreprinderii comune. În plus, Direcția Generală Mobilitate și 

Transport nu a efectuat un exercițiu formal de cartografiere a sarcinilor legate de 

Shift2Rail și nici o estimare corespunzătoare a resurselor necesare. 

În cadrul auditului privind gestionarea facilităților de investiții din cadrul Direcției 

Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare, Serviciul de Audit Intern a 

constatat că Direcția nu monitorizează în mod sistematic performanța operațională 

a instituțiilor financiare internaționale (IFI) și aspectele-cheie ale operațiunilor de 

finanțare mixtă în raport cu care trebuie să prezinte anual un raport Parlamentului 

European și Consiliului. În plus, rapoartele transmise de IFI la nivelul delegațiilor 

UE au grade diferite de calitate. Prin urmare, delegațiile UE nu dispun întotdeauna 

de informații relevante pentru a supraveghea în mod adecvat aspectele operaționale 

și financiare ale proiectelor. 

4.1.2.3. Gestiune partajată 

În domeniul gestiunii partajate, mai multe audituri au evaluat procesele de 

gestionare a programelor și proiectelor. Acestea au evidențiat unele deficiențe 

semnificative de performanță, dintre care unele pot pune în pericol realizarea 

obiectivelor politicii. 

Procesul de modificare a Programului Operațional (PO) este un mecanism prin care 

statele membre pot redirecționa mecanismele de acordare a sprijinului pentru 

punerea în aplicare a programelor operaționale și pentru care direcțiile generale 

responsabile trebuie să efectueze o analiză detaliată înainte de adoptarea 

amendamentului prin Decizia Comisiei. Deși procesul auditat funcționează bine în 
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general, iar Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Direcția Generală 

Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și Direcția Generală 

Afaceri Maritime și Pescuit au depus eforturi considerabile pentru a asigura o 

abordare coordonată în fiecare direcție generală și la nivelul direcțiilor generale, 

există o deficiență semnificativă în ceea ce privește coerența, eficacitatea și 

actualitatea modificărilor programelor operaționale. 

Sunt utilizate diverse instrumente pentru finanțarea inițiativelor privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor, care sunt gestionate de Direcția Generală 

Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune. S-au constatat deficiențe 

semnificative în raport cu mecanismele de asigurare a coerenței între pregătirea 

noilor inițiative privind politica de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, 

punerea în aplicare a finanțării și mecanismul de realocare a fondurilor în cazul 

unor priorități politice noi sau urgente, acolo unde este necesar. 

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) este pus 

în aplicare prin diverse programe operaționale gestionate de Direcția Generală 

Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune. Deficiența-cheie 

identificată se referă la măsurarea și raportarea performanței. Cadrul de 

reglementare al fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane 

nu dispune de elemente ale unui cadru de măsurare a performanței, cum ar fi 

etapele și țintele pentru indicatori comuni sau obiective specifice. Indicatorii și 

datele raportate pentru fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate 

persoane au limitări inerente care le fac mai puțin utile pentru raportarea asupra 

performanței globale a fondului. În plus, temeiul juridic nu are mecanisme de 

monitorizare a adoptării măsurilor de însoțire, iar informațiile privind punerea în 

aplicare pe teren nu sunt primite în mod regulat pentru a facilita monitorizarea 

eficientă a programului. 

În cele din urmă, auditul proiectelor majore la nivelul Direcției Generale Politică 

Regională și Urbană a scos în evidență deficiențe semnificative în raport cu 

procesul de aprobare și de monitorizare timpurie a proiectelor majore susținute de 

Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul de coeziune. 

4.2. Concluziile limitate ale Serviciului de Audit Intern cu privire la situația 

controlului intern din cadrul fiecărei direcții generale 

Serviciul de Audit Intern a formulat concluzii limitate cu privire la situația 

controlului intern și le-a transmis către fiecare direcție generală și serviciu în 

februarie 2018. Aceste concluzii contribuie la rapoartele anuale de activitate pentru 

2017 ale direcțiilor generale și ale serviciilor în cauză. Acestea se bazează pe 

activitatea de audit efectuată în ultimii trei ani și acoperă toate recomandările 

deschise emise de Serviciul de Audit Intern și de fostele structuri de audit intern (în 

măsura în care au fost preluate de Serviciul de Audit Intern). Concluzia Serviciului 

de Audit Intern asupra situației controlului intern se limitează la sistemele de 

gestiune și control care au făcut obiectul unui audit și nu se referă la cele care nu au 

fost auditate de Serviciului de Audit Intern în ultimii trei ani. 

S-a atras o atenție deosebită, care a condus la rezerve în raportul anual de activitate 

al direcției generale în cauză, în concluziile limitate cu privire la: 

 Direcția Generală Politici Climatice: în ceea ce privește întârzierea 

înregistrată în punerea în aplicare a unei recomandări foarte importante 
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legate de securitatea informatică (privind gestionarea securității sistemului 

IT al schemei EU de comercializare a certificatelor de emisii), ceea ce 

expune direcția generală la riscul de încălcări ale securității; 

 Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare: în ceea ce 

privește întârzierea înregistrată în punerea în aplicare a unei recomandări 

foarte importante emise în contextul auditului privind gestionarea 

Instrumentului financiar pentru pace în Africa; 

 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură: în ceea ce 

privește o recomandare foarte importantă și o serie de recomandări foarte 

importante emise în contextul auditului privind Erasmus+ și Creative 

Europe - faza 1 de gestionare a granturilor. 

În plus, Serviciul de Audit Intern a atras cu precădere atenția Serviciului de sprijin 

pentru reforme structurale cu privire la problemele legate de achizițiile publice 

identificate în contextul unui audit privind gestiunea financiară în cadrul 

Serviciului de sprijin pentru reforme structurale și a indicat faptul că serviciul 

trebuie să evalueze în mod corespunzător dacă se impune formularea unei rezerve 

în acest sens în cadrul raportului anual de activitate. Pe baza liniilor directoare 

existente la nivel corporativ, serviciul a concluzionat că nu există o bază pentru o 

rezervă financiară și nu se impune formularea unei rezerve în raportul anual de 

activitate pe motive de reputație, dat fiind faptul că riscurile reputaționale 

identificate nu s-au materializat. Serviciul de Audit Intern este de acord cu această 

evaluare. 

4.3. Opinia generală privind gestiunea financiară a Comisiei 

Astfel cum se prevede în Carta misiunii sale, Serviciul de Audit Intern emite o 

opinie generală anuală privind gestiunea financiară a Comisiei. Aceasta se bazează 

pe activitatea de audit în domeniul gestiunii financiare în cadrul Comisiei, 

desfășurată de Serviciul de Audit Intern în perioada anterioară de trei ani 

(20152017). De asemenea, aceasta ia în considerare informațiile provenite din alte 

surse, și anume rapoartele din partea Curții de Conturi Europene (CCE). Opinia 

generală este publicată în paralel cu prezentul raport și se referă la același exercițiu 

financiar. 

La fel ca în edițiile anterioare, opinia generală pe 2017 este calificată în ceea ce 

privește rezervele formulate în declarațiile de asigurare ale ordonatorilor de credite 

delegați. Pentru a formula această opinie, Serviciul de Audit Intern a examinat 

impactul combinat al sumelor estimate a fi expuse riscului, astfel cum au fost 

indicate în rapoartele anuale de activitate, capacitatea de corecție, astfel cum a fost 

evidențiată de corecțiile financiare și de recuperările din trecut, precum și de 

estimările corecțiilor viitoare și ale sumelor expuse riscului la închidere. Având în 

vedere amploarea corecțiilor financiare și a recuperărilor din trecut și presupunând 

că se vor efectua corecții în anii ce vor urma la un nivel comparabil, bugetul UE 

beneficiază de o protecție adecvată în ansamblul său (nu neapărat în domeniile 

individuale de politică) și în timp (uneori, câțiva ani mai târziu). 

Fără a exprima o rezervă suplimentară la opinia generală, Serviciul de Audit Intern 

a subliniat următorul aspect: 



 

16 
 

Strategiile de supraveghere în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor și a 

programelor de către părțile terțe  

Deși rămâne pe deplin responsabilă de asigurarea legalității și regularității 

cheltuielilor și a bunei gestiuni financiare (și, de asemenea, de îndeplinirea 

obiectivelor de politică), Comisia este tot mai dependentă de părți terțe în vederea 

punerii în aplicare a programelor sale. Aceasta se realizează mai ales prin delegarea 

punerii în aplicare a bugetului operațional al Comisiei (prin metoda de gestiune 

indirectă) sau a anumitor sarcini către țări terțe, organizații internaționale sau 

instituții financiare internaționale, autorități și agenții naționale, întreprinderi 

comune, organisme din afara UE și agenții descentralizate ale UE. În plus, în 

anumite domenii de politică, se utilizează din ce în ce mai mult instrumentele 

financiare în contextul actualului cadru financiar multianual 2014-2020. Astfel de 

instrumente și mecanisme de finanțare alternativă implică anumite provocări și 

riscuri pentru Comisie, astfel cum a fost evidențiat și de către Curtea de Conturi 

Europeană. 

Pentru a-și îndeplini responsabilitățile generale, direcțiile generale operaționale 

trebuie să supravegheze punerea în aplicare a programelor și a politicilor și să 

furnizeze orientări și asistență, atunci când este cazul. Prin urmare, direcțiile 

generale trebuie să definească și să pună în aplicare activități de 

supraveghere/monitorizare/raportare adecvate, eficace și eficiente pentru a se 

asigura că entitățile delegate și alți parteneri pun în aplicare efectiv programele, 

protejează în mod adecvat interesele financiare ale UE, respectă acordurile de 

delegare, dacă este cazul, precum și că orice eventuale probleme sunt abordate cât 

mai curând posibil.  

Serviciul de Audit Intern a recomandat într-o serie de audituri ca anumite strategii 

de control și de supraveghere ale direcțiilor generale să stabilească mai clar 

prioritățile și nevoile acestora în ceea ce privește obținerea unei asigurări privind 

buna gestiune financiară în cadrul respectivelor organisme ale UE sau din afara 

UE. În special, strategiile de control nu au luat suficient în considerare diferitele 

riscuri implicate în încredințarea de sarcini entităților delegate, iar sursele 

independente nu au fost utilizate în mod eficient pentru a consolida asigurarea. 

Aceste direcții generale ar trebui să întreprindă mai multe activități de 

supraveghere eficiente și eficace. 

În plus, obiectivele activităților de supraveghere/monitorizare/raportare și modul de 

evaluare a eficacității acestora nu au fost suficient de clare și controalele privind 

aceste activități au fost limitate în practică.  

Serviciul de Audit Intern ia notă de inițiativele întreprinse de serviciile centrale, 

precum și de planurile de acțiune elaborate ca urmare a recomandărilor Serviciului 

de Audit Intern de către direcțiile generale partenere în vederea atenuării riscurilor 

legate de relațiile cu agențiile lor descentralizate și organismele de punere în 

aplicare, cuprinzând, printre altele, monitorizarea programării, a performanței și a 

aspectelor bugetare. 
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5. CONSULTAREA CU GRUPUL PENTRU NEREGULI FINANCIARE DIN CADRUL COMISIEI 

Nu au fost raportate probleme sistemice în 2017 de către Grupul pentru nereguli 

financiare, instituit în temeiul articolului 73 alineatul (6)
19

 din Regulamentul 

financiar. 

6. MĂSURI DE ATENUARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POSIBILE CONFLICTE DE INTERESE 

(STANDARDE INTERNAȚIONALE) - EXAMINAREA DE CĂTRE OMBUDSMANUL 

EUROPEAN 

Actualul director general al Serviciului de Audit Intern, auditorul intern al Comisiei, 

domnul Manfred Kraff, și-a început mandatul la 1 martie 2017. Domnul Kraff a fost 

anterior director general adjunct (DDG) și contabil al Comisiei în cadrul Direcției 

Generale Buget din cadrul Comisiei.  

În conformitate cu standardele elaborate de Institutul Auditorilor Interni
20

, la 

7 martie 2017, după numirea sa în calitate de director general și auditor intern, 

domnul Kraff a emis instrucțiuni cu privire la mecanismele care se impun a fi 

instituite pentru a atenua și/sau a evita orice conflict de interese potențial sau sesizat 

în ceea ce privește activitatea de audit a Serviciului de Audit Intern în legătură cu 

responsabilitățile sale anterioare. Aceste mecanisme prevedeau că domnul Kraff nu 

va fi implicat în supravegherea activităților de audit legate de operațiunile de care a 

fost responsabil înainte de a se alătura Serviciului de Audit Intern. Supravegherea 

activității de audit în legătură cu aceste cazuri cade în cele din urmă în 

responsabilitatea domnului Jeff Mason, fost director general interimar al Serviciului 

de Audit Intern (septembrie 2016 - februarie 2017) și actual director în cadrul 

Serviciului de Audit Intern (IAS.B, Audit la nivelul Comisiei și agențiilor executive 

I). Mecanismele prevedeau, de asemenea, informarea Comitetului de monitorizare a 

auditurilor cu privire la aceste instrucțiuni și la punerea în aplicare a acestora și 

sesizarea Comitetului de monitorizare a auditurilor de către domnul Mason în ceea 

ce privește evaluarea oricărei situații care ar putea fi interpretată ca aducând atingere 

independenței sau obiectivității domnului Kraff. În aceste cazuri, domnul Kraff se 

va abține de la orice acțiune de supraveghere a activității de audit conexe.  

Mecanismele în vigoare au fost discutate cu Comitetul de monitorizare a auditurilor 

în cadrul reuniunilor sale din 6 aprilie 2017 (grupul de pregătire) și 3 mai 2017. 

Comitetul a făcut bilanțul punerii efective în aplicare a acestor mecanisme în 2017 

în cadrul reuniunilor sale din 31 ianuarie 2018 (grupul de pregătire) și 

7 martie 2018. Comitetul de monitorizare a auditurilor a concluzionat că măsurile 

definite de Serviciul de Audit Intern abordează în mod adecvat riscul de conflict de 

interese în conformitate cu standardele și cele mai bune practici internaționale și a 

                                                           
19  Articolul 117 din Regulamentul privind normele de aplicare stipulează: „Raportul anual menționează, 

de asemenea, orice probleme sistemice depistate de grupul specializat constituit în temeiul 

articolului 73 alineatul (6) din Regulamentul financiar. 

20  Standardele internaționale de audit, la care se referă în mod expres Regulamentul financiar la 

articolul 98 („Desemnarea auditorului intern”), prevăd după cum urmează: „Dacă independența sau 

obiectivitatea sunt prejudiciate în fapt sau în aparență, detaliile acestei prejudicieri trebuie aduse la 

cunoștința părților relevante. Modul aducerii la cunoștință va depinde de tipul prejudicierii.” (IIA-IPPF 

standardul 1130). Standardele prevăd în continuare astfel: „Auditorii interni trebuie să evite evaluarea 

anumitor activități pentru care au fost responsabili în trecut. Se presupune că obiectivitatea este 

prejudiciată dacă un auditor intern oferă servicii de asigurare pentru o activitate de care a fost 

răspunzător în cursul anului anterior” (IIA-IPPF standardul 1130.A1). 

http://www.cc.cec/budg/leg/finreg/leg-020-03_finreg2012_en.html#fr73
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constatat cu satisfacție că au fost puse în practică mecanisme de asigurare a 

independenței organizaționale în contextul auditurilor relevante.  

Ombudsmanul European a trimis o scrisoare Comisiei Europene la 

4 decembrie 2017, aducând la cunoștință faptul că, în urma unei plângeri a unui 

cetățean, va fi deschisă o anchetă având drept scop evaluarea oportunității măsurilor 

adoptate de Comisie pentru a preveni orice conflict de interese sau sesizare în acest 

sens în ceea ce privește numirea noului director general al Serviciului de Audit 

Intern (ref. 1324/2017/LM). În urma cererii Ombudsmanului European de 

organizare a unei reuniuni, la 8 februarie 2018 a avut loc o reuniune de inspecție 

între Comisie și serviciile Ombudsmanului European. Cu această ocazie, Serviciul 

de Audit Intern și serviciile centrale ale Comisiei au răspuns la întrebările adresate 

și au prezentat elementele relevante echipei Ombudsmanului, furnizând 

documentele justificative în acest sens, conform solicitării Ombudsmanului. 

Ombudsmanul a adus la cunoștința Comisiei la 26 aprilie 2018 faptul că o copie a 

raportului privind reuniunea de inspecție din 8 februarie 2018 a fost trimisă 

reclamantului pentru eventuale observații și că, după primirea observațiilor din 

partea reclamantului, Ombudsmanul urmează să decidă asupra următoarelor etape 

corespunzătoare în cadrul anchetei. 

7. CONCLUZII  

Punerea în aplicare a planurilor de acțiune întocmite în urma auditurilor efectuate de 

Serviciul de Audit Intern în anul curent și în trecut contribuie la îmbunătățirea 

constantă a cadrului de control intern al Comisiei. 

Serviciul de Audit Intern va efectua audituri de urmărire subsecventă privind 

executarea planurilor de acțiune, care vor fi examinate de către Comitetul de 

monitorizare a auditurilor, care, la rândul său, va informa Colegiul comisarilor, după 

caz. 

Serviciul de Audit Intern va continua să se concentreze asupra auditurilor financiare, 

de conformitate, informatice și ale performanței. 
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