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La nivelul Ministerului Finanțelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru
Auditul Public Intern - UCAAPI, în parteneriat cu ministerele finanțelor din Franța și Austria, se
desfășoară un proiect finanţat din fonduri europene, menit să contribuie la reforma
administrației publice locale. Acest proiect este o noutate absolută în abordarea problemelor
care există la nivelul administrației publice locale atât în ceea ce privește soluția propusă de
însăși organul de specialitate al administrației publice centrale, Ministerul Finanțelor Publice,
cât și în ceea ce privește beneficiile pe care comunele le au prin participarea în
implementarea acestui proiect ambițios, Asociația Comunelor din România asumându-și un rol
deosebit de important.
Proiectul de twinning, „Consolidarea capacității de audit intern prin dezvoltarea
procesului de asociere a entităților publice mici și a sistemului de atestare a auditorilor interni”,
propune, după cum titlul precizează, cooperarea unui anumit număr de comune, benefic fiind
de la cel puțin cinci, până la numărul total al comunelor din județul respectiv, dată fiind
prevederea „compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, eficacitatea
și eficiența acestei activități, cu un număr de cel puțin trei posturi, dar mai mic decât trei
pătrimi din numărul comunelor semnatare”, prin semnarea ACORDULUI DE COOPERARE
privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, însușit prin hotărâre a
consiliilor locale interesate. Se știe foarte bine că la nivelul comunelor, în structura funcțională,
nu există structura de audit intern sau nu exista personal angajat acestei activități fiind dificil
sa i se acorde atenția care i se cuvine, în ciuda importanței sale majore. Auditul public intern
dă asigurări asupra faptului că activitățile desfășurate de o entitate publică sunt
corespunzătoare și bine implementate, acordă sprijin în cazul auditului extern, cum ar fi cel
efectuat de Curtea de Conturi, contribuie la creșterea calității serviciilor publice, oferă
expertiză-analiză și consiliere entității publice auditate etc.
Un rol esențial în implementarea acestui proiect îl au președinții filialelor județene ale
Asociației Comunelor din România, cu personalitate juridică, în acest context cele 41 de filiale
județene putând avea calitatea de entitate organizatoare a auditului public intern pentru
comunele semnatare ale ACORDULUI DE COOPERARE și de angajator al auditorilor interni.
Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să
acționeze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a) menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare;
b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între
comunele semnatare;
c) irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord;

d) respectării reciproce a confidenţialităţii în desfășurarea activităţilor de audit public
intern şi raportarea rezultatelor acestora;
e) respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public
intern.
Raportul de audit public intern, este comunicat şi pus la dispoziţia exclusivă a primarului
comunei unde a fost realizată misiunea de audit public intern.
Cheltuielile realizate cu înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit
public intern se decontează în baza unor cote-părți stabilite de comun acord de către părţile
semnatare ale ACORDULUI DE COOPERARE, în urma determinării unui cost mediu lunar.
ACORDUL DE COOPERARE se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de
la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare, iar calitatea unei
comune de parte poate înceta, în baza hotărârii consiliului local adoptată în acest sens, numai
după expirarea unei perioade de trei ani de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în
care comunică filialei județene a Asociației Comunelor din România hotărârea respectivă.
Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desfăşurării
misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale, conform prevederilor normelor specifice și
Codului privind conduita auditorului intern.
În concluzie, menționez faptul că președinții unor filiale județene ale Asociației
Comunelor din România lucrează deja la implementarea acestui proiect deosebit de
interesant, în acest scop organizându-se o serie de întâlniri de lucru împreună cu responsabilii
proiectului din cadrul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, respectiv:
Tudoran TIBERIU, directorul general, Nicolae CRAIU, șef serviciu, precum și Camil BOJIN,
Aura COMAN și Ligia BADEA, auditori interni și cu consilierul rezident de twinning francez
Herve ALLAIS din partea Comisiei Europene. Cu toții au înțeles că printre rezultatele acestui
proiect se numără: scăderea costurilor în administrația publică locală, reducerea personalului
din administrația publică locală, se vine astfel în întâmpinarea unui deziderat guvernamental,
cel al reducerii numărului de personal bugetar și, implicit, al cheltuielilor bugetare, situația
auditorului intern care va fi mai motivat să-și exercite activitatea, întrucât va intra sub incidența
unui raport de muncă și nu a unui raport de serviciu, salariul lui fiind stabilit prin negocierea cu
angajatorul etc.
În continuarea acestei succinte prezentări, voi face cunoscute documentele necesare
organizării și funcționării compartimentelor de audit public intern de la nivelul filialelor județene
ale Asociației Comunelor din România care, de altfel, pot fi consultate și la adresa:
www.acor.ro.
Țin să mulțumesc și pe această cale tuturor celor care au acordat și acordă sprijin
proiectelor ce vin să dezvolte capacitatea administrativă a comunelor din România, precum și
primarilor acestora.
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