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POSIBILITĂȚI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR
AUDITULUI DE REGULARITATE/CONFORMITATE
CU AJUTORUL METODEI BALANCED SCORECARD (BSC)
POSSIBILITIES TO EVALUATE THE PERFORMANCE
OF REGULARITY/COMPLIANCE AUDIT
USING THE BALANCED SCORECARD METHOD (BSC)
Col.drd. Vasile TIMOFTE*
Auditul de regularitate/conformitate reprezintă un tip specific de audit intern, menit să examineze procesele, activităţile
şi acţiunile desfăşurate în entităţile publice sau private, pe baza unui cadru de referinţă astfel conceput încât să permită,
la nivelul acestor structuri, o asigurare cu privire la eficacitatea managementului riscurilor, controlului şi proceselor de
guvernanţă. Această activitate trebuie continuu perfecționată și modernizată pentru a fi conectată strâns la cerințele și nevoile
în continuă dinamică a celor auditați, iar modelul Balanced Scorecard (BSC) oferă o astfel de posibilitate. În partea finală
a articolului, am identificat, potrivit cerințelor acestui model, un set de chestionare pentru auditori și auditați, de indicatori
de performanță, de elemente de inovație, de conexiune și de strategii, care, aplicate sau investigate în entitățile militare, vor
permite evidențierea posibilităților de sporire a performanțelor auditului intern prin misiuni de regularitate/conformitate.
The regularity/compliance audit is a specific type of internal audit meant to examine the processes, activities and
actions carried out in public or private entities, on the basis of a frame of reference designed in such a way as to allow at
the level of these structures an assurance on the effectiveness of risk management, control and governance processes. This
activity needs to be continuously refined and modernized in order to be closely connected to the requirements and needs in
continuous dynamics of those audited, and the Balanced Scorecard model (BSC) offers such a possibility. In the final part
we identified, according to the requirements of this model, a set of questionnaires for auditors and audited, performance
indicators, elements of innovation, connection and strategies, which applied or investigated in military entities, will allow
highlighting the possibilities to increase the performance of internal audit through regularity / compliance missions.
Cuvinte-cheie: auditul de regularitate/conformitate; pregătirea misiunii; intervenția la fața locului; raportarea rezultatelor
misiunii; modelul Balanced Scorecard (BSC).
Keywords: regularity/compliance audit; mission preparation; on-site intervention; reporting the results of the mission;
Balanced Scorecard Model (BSC).

Caracteristici definitorii ale auditului
de regularitate/conformitate, ca tip specific
de audit intern
Auditul de regularitate sau de conformitate
corespunde primei etape de dezvoltare în evoluţia
funcţiei de audit intern1. În esenţă, auditul
regularității/conformităţii constă în verificarea
modului în care sunt respectate anumite proceduri,
reguli sau reglementări, definite de o autoritate
competentă2. Astfel, el va trebui să verifice
regulile stabilite cu realitatea propriu-zisă. Însă,
pentru ca demersul auditorului intern în auditul de
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regularitate să aibă succes, este necesară stabilirea
unui sistem referenţial bine pus la punct, la care
auditorul intern se va raporta în desfăşurarea
misiunii de audit. În acest mod, auditorul intern se
va informa asupra sistemului de reguli, proceduri şi
metode care ar trebui să fie respectate, va constata
care este realitatea propriu-zisă pe teren, urmând
să semnaleze neconcordanţele, dezechilibrele,
regulile care nu s-au respectat, interpretările eronate
ale procedurilor, să facă o analiză a cauzelor,
consecinţelor şi recomandări pentru ca aceste reguli
să fie respectate.
Dacă avem în vedere obiectivul principal al
auditului de regularitate sau de conformitate, unii
autori3 afirmă că s-ar putea face o diferenţiere între
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auditul de „regularitate” şi cel de „conformitate”,
argumentând că, în cazul auditului de regularitate,
obiectivul principal este urmărirea regularităţii,
în raport cu regulile şi procedurile interne ale
organizaţiei, în timp ce în cazul auditului de
„conformitate”, se urmăreşte conformitatea
cu dispoziţiile legale (cum ar fi, de exemplu,
reglementările legislative în domeniul fiscal sau
alte reglementări legale).
Dar în ambele cazuri, se urmăreşte compararea
realităţii existente pe teren cu un sistem referenţial
bine stabilit. Dacă avem în vedere stabilirea unui
sistem referenţial, compus din reguli, proceduri
interne, organigrame, sisteme de informare, dar
şi din dispoziţii şi reglementări legale generale,
precum şi specifice domeniului de activitate
al organizaţiei avute în vedere, urmărindu-se
concomitent regularitatea şi conformitatea cu acest
sistem, putem admite conexiunea dintre cele două
tipuri de audit („regularitate” şi „conformitate”) şi
putem vorbi de un singur tip de audit, şi anume
auditul de regularitate sau de conformitate.
Auditul de regularitate/conformitate reprezintă
examinarea proceselor, activităţilor şi acţiunilor
desfăşurate în cadrul entităţii publice, pe baza
unui cadru de referinţă (reglementări, reguli,
proceduri, instrucţiuni etc.), astfel conceput încât
să permită o asigurare cu privire la eficacitatea
managementului riscurilor, controlului şi proceselor
de guvernanţă4.
Prin planificarea şi realizarea misiunilor de
audit public intern de regularitate/conformitate,
se urmăreşte „examinarea acţiunilor asupra
efectelor financiare pe seama fondurilor publice
sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării
ansamblului principiilor, regulilor procedurale
şi metodologice care le sunt aplicate”5, respectiv
auditorul intern verifică dacă regulile şi
procedurile sunt bine aplicate (regularitatea) şi
dacă reglementările în domeniu sunt respectate
(conformitatea).
Acest tip de audit urmăreşte examinarea bunei
aplicări a regulilor, regulamentelor şi procedurilor,
semnalarea dezechilibrelor, disfuncţionalităţilor
sau iregularităţilor, analiza cauzelor şi consecinţelor
şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea
activităţilor auditate.
Planificarea misiunilor de audit public intern
de regularitate/conformitate se realizează de către
şeful compartimentului de audit public intern şi
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se aprobă de către conducerea entităţii. Misiunile
de audit public intern de regularitate/conformitate
sunt cuprinse în Planul multianual şi în Planul
anual de audit intern, în funcţie de rezultatul
evaluării riscurilor şi a celorlalte elemente,
precizate la punctul 2.4.1.3. din Normele generale
privind exercitarea activităţii de audit public
intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1086/20136.
Potrivit punctului 2.4.1.3 din H.G. nr.
1086/2013, se prevede că selectarea misiunilor de
audit public intern în vederea cuprinderii în planuri
se face în funcție de următoarele elemente:
• evaluarea riscului asociat diferitelor
structuri, procese, activități, programe/proiecte sau
operațiuni;
• criteriile semnal și sugestiile conducătorului
entității publice, deficiențele constatate anterior în
rapoartele de audit;
• deficiențele constatate în procesele-verbale
încheiate în urma inspecțiilor;
• deficiențele consemnate în rapoartele Curții
de Conturi;
• aprecierile unor specialiști, experți etc. cu
privire la structura și dinamica unor riscuri interne;
• evaluarea impactului unor modificări petrecute
în mediul în care evoluează sistemul auditat;
• alte informații și indicii referitoare la
disfuncționalități sau abateri;
• misiunile recomandate de UCAAPI/
compartimentul de audit public intern de la nivelul
ierarhic superior, fapt pentru care conducătorii
entităților publice au sarcina să ia toate măsurile
organizatorice pentru ca acestea să fie introduse
în Planul anual de audit public intern al entității
publice, să fie realizate în bune condiții și raportate
la termenul fixat;
• numărul entităților publice aflate în
subordinea/în coordonarea/sub autoritatea altei
entități publice;
• periodicitatea în auditare, cel puțin o dată la 3 ani;
• periodicitatea în evaluare, cel puțin o dată la 5 ani;
• tipurile de audit;
• recomandările Curții de Conturi;
• resursele de audit disponibile.
Şeful compartimentului de audit public intern
are responsabilitatea planificării şi desfăşurării
misiunilor de audit public intern de regularitate/
conformitate şi asigurării resurselor necesare
efectuării acestora. În acelaşi timp, urmăreşte
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ca activitatea auditorilor interni să se deruleze în
conformitate cu normele metodologice specifice
compartimentului de audit public intern şi cu
principiile Codului privind conduita etică a
auditorului intern.
Metodologia de derulare a misiunilor de audit
public intern de regularitate/conformitate presupune
parcurgerea următoarelor etape: pregătirea misiunii;
intervenţia la faţa locului; raportarea rezultatelor
misiunii; urmărirea recomandărilor.
Pregătirea misiunii solicită efectuarea
următoarelor proceduri: iniţierea misiunii de
audit public intern de regularitate/conformitate
(elaborarea Ordinului de serviciu, a Declaraţiei
de independenţă, a Notificării privind declanşarea
misiunii de audit public intern de regularitate/
conformitate); ședinţa de deschidere; colectarea şi
prelucrarea informaţiilor (constituirea/actualizarea
dosarului permanent; prelucrarea şi documentarea
informaţiilor); analiza riscurilor şi evaluarea
controlului intern (evaluarea riscurilor; evaluarea
controlului intern); elaborarea Programului misiunii
de audit public intern de regularitate/conformitate.
Intervenţia la faţa locului impune derularea
următoarelor proceduri: colectarea şi analiza
probelor de audit (efectuarea testărilor şi formularea
constatărilor; analiza problemelor şi formularea
recomandărilor; analiza şi raportarea iregularităţilor).
Raportarea rezultatelor misiunii semnifică
parcurgerea următoarelor proceduri: elaborarea
proiectului Raportului de audit public intern (elaborarea
proiectului Raportului de audit public intern;
transmiterea proiectului Raportului de audit public
intern; reuniunea de conciliere); elaborarea Raportului
de audit public intern (Raportul de audit public intern;
difuzarea Raportului de audit public intern).
Urmărirea recomandărilor solicită întocmirea
unei fișe în acest scop7.
Se poate concluziona că acest tip de audit este
unul de substanță, riguros, care se derulează după
o procedură foarte bine reglementată, dar care
poate fi supus unor procese de modernizare pentru
creșterea performanțelor sale.

reprezintă o preocupare tot mai intensă a factorilor
de decizie și profesioniștilor care activează în
acest domeniu. Această posibilitate, ca instrument
de cercetare, o oferă Balance Scorecard (BSC).
Acesta este un instrument de măsurare și evaluare
a performanțelor auditului intern, care înglobează
atât elemente calitative, cât și elemente cantitative.
Importanța și frecvența utilizării acestui instrument
a devenit din ce în ce mai evidentă, fapt confirmat de
specialiștii din literatura internațională de specialitate8.
Pornind de la considerentul că ar fi relevant
să se identifice metodele cele mai utilizate de
măsurare a performanţelor auditului intern în
practica internaţională, foarte interesante sunt
concluziile, rezultate în urma studiului realizat de
una dintre marile firme de audit Ernest & Young
în anul 2007 ‒ ”Global Internal Audit Survey”.
La realizarea acestui studiu, au participat auditori
interni de la 138 de organizaţii, cele mai multe fiind
multinaţionale, din 24 de ţări. Unul dintre aspectele
urmărite de acest studiu a fost identificarea
tehnicilor utilizate de respondenţi pentru a măsura
performanţa auditului intern şi pentru a îmbunătăţi
calitatea acestuia.
Concluziile obţinute în urma acestui studiu au
relevat faptul că:
• 80% dintre respondenţi urmăresc obţinerea
unui feedback privind performanţele realizate în
timpul reuniunii de închidere a misiunii, în timp
ce 48% dintre aceştia apelează şi la realizarea unor
studii, ulterior încheierii misiunii;
• 52% dintre respondenţi se limitează strict
la menţinerea unei conformităţi cu prevederile
standardelor de audit intern, emise de IIA;
• 48% dintre respondenţi au avut, până
la momentul studiului, evaluări externe ale
performanţelor realizate în urma muncii de audit.
În abordarea metodelor de măsurare a
performanţei auditului intern, apreciem că cea mai
relevantă ar fi aceea de cercetare structurată a lor din
două perspective majore: cantitativă şi calitativă.

Metode cantitative de măsurare a performanței
auditului intern:
Posibilități de utilizare a metodei
• determinarea gradului de realizare a planului
Balanced Scorecard în domeniul auditului de audit intern;
intern, inclusiv pentru misiuni
• identificarea perioadei de timp necesare
de regularitate/conformitate
emiterii raportului final de audit;
Creșterea performanțelor auditului intern și în
• monitorizarea perioadei de timp pentru
mod special a auditului de regularitate/conformitate rezolvarea constatărilor de audit (apreciem
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relevantă realizarea unei baze de date statistice,
în care să fie urmărite elemente, ca şi numărul de
deficienţe realizate în termenul stabilit, numărul
de deficienţe realizate cu întârziere şi numărul de
deficienţe nerezolvate);
• evaluarea calificării personalului;
• determinarea raportului dintre timpul dedicat
activităţilor propriu-zise de audit intern şi timpul
dedicat activităţilor administrative.
Metode calitative de evaluare a performanței
auditului intern:
• derularea unor studii (chestionare sau
interviuri) ulterioare misiunii de audit, la care cei
intervievaţi să fie managerii organizaţiei;
• derularea unor studii ulterioare (chestionare
sau interviuri) misiunii de audit, la care cei
intervievaţi să fie cei auditaţi.
Elementele componente ale acestor chestionare
pot să difere de la o organizaţie la alta, ele fiind

influenţate atât de viziunea fiecărui manager, cât
şi a celor auditaţi asupra modului în care auditul
intern poate furniza valoare adăugată.
Metode de măsurare și de evaluare
a performanțelor auditului intern, care îmbină
elemente atât cantitative, cât şi calitative
O metodă de măsurare şi evaluare a
performanţelor auditului intern, care înglobează
atât elemente calitative, cât şi elemente cantitative,
este cea care constă în utilizarea unui instrument
de tip ”Balanced scorecard”.
Într-o abordare de tip Balanced Scorecard, se
poate analiza performanţa activităţii de audit intern
într-un mod echilibrat, folosind o perspectivă
multiplă:
• financiară (valoarea adăugată):
‒ economii realizate în urma propunerilor din
rapoartele de audit intern;
‒ costuri ale activităţii;

Tabelul nr. 1
MODEL APLICATIV BSC PENTRU DEPARTAMENTUL DE AUDIT INTERN

Sursa: Alexandru Coracioni, „«Balanced Scorecard» și auditul financiar”,
Practici de audit nr. 3/2013, pp. 21-22
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• referitoare la client (consiliu de administraţie,
comitet de audit, management, clientul de audit):
‒ chestionare privind satisfacţia clienţilor;
‒ reclamaţii din partea clienţilor;
‒ riscuri care nu au fost luate în considerare;
‒ perspectiva asupra rolului funcţiei de audit intern;
• referitoare la procesul intern:
‒ îmbunătăţiri aduse procesului de audit intern;
‒ evaluări de calitate;
• referitoare la inovaţie, învăţare şi dezvoltare:
‒ programe de pregătire profesională;
‒ educaţia membrilor departamentului de audit
intern;
‒ experienţa practică a auditorilor interni.
Aceste elemente pot fi integrate în Planul
strategic al unei entităţi. Elementele care sunt
enumerate ca subcriterii şi care au calitatea de a
fi măsurabile se pot transforma în obiective ale
departamentului de audit intern şi, bineînţeles, în
subobiective ale strategiei generale a entităţii.
Fiecărui obiectiv măsurat i se pot asocia, în
procesul de aplicare a modelului BSC, măsuri de
realizare a fiecărui obiectiv, care pot fi monitorizate
pe principiul feedbackului (Tabelul nr. 1).
Termenii din tabelul de mai sus au următoarele
semnificații:
‒ iniţiativa reprezintă acţiunea întreprinsă
pentru îmbunătăţirea performanţei actuale; ținta
este nivelul de performanţă necesar atingerii cu
succes a obiectivelor strategice;
‒ măsurarea performanței semnifică felul în
care monitorizăm realizarea obiectivelor strategice
(indicatori cheie de performanţă);
‒ obiective strategice reprezintă transpunerea
viziunii şi strategiei entităţii în elemente concrete;
‒ responsabilitate înseamnă repartizarea de
atribuții specifice personalului.
Modelul ”Balanced Scorecard” se poate folosi
pentru evaluarea performanței unui auditor extern.
Deoarece acest instrument a fost dezvoltat, iniţial,
pentru entităţile comerciale, modelul poate fi utilizat
cu succes în cadrul unei firme sau compartimente
de audit pentru a evalua, a monitoriza şi a dezvolta
performanţa managerială proprie. În cadrul
procesului de management al unei firme de audit, se
poate aplica în mod pragmatic modelul ”Balanced
scorecard”, utilizând o structură tabelară asemenea
celei prezentate în Tabelul nr. 2.
Modul de implementare a unui sistem de
management al performanţei de tip BSC ar trebui
să parcurgă mai mulţi paşi, structuraţi astfel:
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• definirea unei viziuni strategice a organizaţiei
(ce doreşte să devină);
• identificarea factorilor critici de succes care
constituie suportul strategic al viziunii firmei;
• analiza obiectivelor strategice care pot fi
cuantificate şi asupra cărora se poate acţiona;
• monitorizarea atingerii obiectivelor strategice
(indicatori cheie de performanţă);
• definirea nivelului de performanţă necesar
atingerii obiectivelor strategice;
• implementarea iniţiativelor de acţiune
care vor conduce la îmbunătăţirea performanţei.
Modelul prezentat în Tabelul nr. 2 este intuitiv şi
poate fi dezvoltat, în funcţie de specificul firmei9.
Potrivit unui studiu, realizat de M.L. Frigo şi
K.R. Krumwiede10, instrumentul de tip ”Balanced
Scorecard” este utilizat de cel puţin 40% dintre
organizaţiile participante la acest studiu. Multe
organizaţii au apelat la ”Balanced Scorecard” pentru
a măsura performanţa organizaţiei la toate nivelurile
şi la toate departamentele (inclusiv departamentul
de audit intern). Mai mult, unele departamente de
audit intern au dat dovadă de o atitudine proactivă,
implementând ”Balanced Scorecard” pentru a
măsura performanţa auditului intern, şi asta în
contextul în care, la nivelul organizaţiei, nu se
apelase încă la un astfel de instrument.
M.L. Frigo11 evidenţiază beneficiile pe
care utilizarea ”Balanced Scorecard” în cadrul
departamentului de audit le-ar aduce pentru directorul
de audit intern din cadrul unei organizaţii, ajutându-l:
• să descrie şi să clarifice strategia
departamentului de audit;
• să comunice strategiile şi priorităţile în cadrul
departamentului de audit;
• să alinieze măsurile performanţelor departamentului
de audit la cele ale organizaţiei la nivel global;
• să identifice principalii factori care ar
determina o creştere a performanţei auditului intern;
• să identifice relaţiile de cauză‒efect dintre
diferiţii factori care influenţează performanţa auditului;
• să determine o focalizare a activităţii pe
serviciile de audit intern care adaugă valoare,
precum şi asupra altor strategii şi priorităţi de la
nivelul întregii organizaţii;
• să utilizeze rezultatele măsurării performanţelor
auditului intern, ca un instrument de îmbunătăţire
continuă.
Modelul de ”Balanced Scorecard”, prezentat
de M.L. Frigo12, este abordat din perspectiva
următoarelor elemente cheie:
• clienţii auditului intern (comitetul de audit,
managementul, auditaţii);
Septembrie, 2021
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Tabelul nr. 2
MODEL APLICATIV BSC PENTRU O FIRMĂ DE AUDIT

Sursa: Alexandru Coracioni, ”«Balanced Scorecard» și auditul financiar”,
Practici de audit nr. 3/2013, p. 23

• procesul de audit intern;
• inovaţiile şi abilităţile auditului intern.
În construcţia acestui model de ”Balanced
Scorecard” pentru departamentul de audit intern,
autorul porneşte de la premisa că sunt câteva
concepte ale acestui instrument, abordat la modul
general, care se pot aplica şi în cazul departamentului
de audit intern:
• măsurarea performanţei din perspectiva
clienţilor;
• determinarea unui set de indicatori pentru
cuantificarea performanţei;
• conectarea dintre auditul intern şi aşteptările
clienţilor;
• concentrarea pe strategiile departamentului
şi ale organizaţiei la nivel central;
• inovaţia şi abilităţile auditului intern.
Pe zona auditului intern, s-au mai făcut diferite
cercetări și s-au aplicat diverse chestionare cu
privire la aspecte referitoare la această activitate,
pentru a vedea calitatea și performanțele atât ale
auditorilor interni, cât și ale celor auditați.
Septembrie, 2021

O astfel de cercetare a realizat o specialistă
în domeniu13, pe aspecte referitoare la studiile
universitare absolvite de auditorii interni, la alte
specializări dobândite de aceștia și la tipurile de
organizații în care activează profesioniștii din acest
domeniu (atât în România, cât și în Europa și pe
mapamond), din care am selectat concluziile la
care a ajuns, în urma unei astfel de cercetări.
Dintre diferitele studii efectuate, unul dintre
cele mai complete și ale cărui rezultate au fost
și sintetizate într-un raport este studiul CBOK
(2010), realizat pe baza răspunsurilor primite de la
13.582 de persoane, din 107 țări (22 de limbi), cu
mențiunea că ratele de răspuns au variat de la o
întrebare la alta. În 2015 a fost făcut un studiu mai
amplu, ale cărui rezultate finale nu au fost publicate
integral (la data realizării articolului ‒ n.a). Din
acest studiu, am selectat doar trei întrebări, cu
răspunsurile aferente.
Întrebarea Q7 din chestionar: Care este
cel mai recent nivel educațional absolvit (cu
excepția certificărilor profesionale)? Am extras
din răspunsuri numai partea care se referă la
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România. Din centralizarea răspunsurilor, a rezultat
că în România auditorii interni aveau cel puțin
studii superioare, deoarece sunt obligatorii pentru
ocuparea unei post de auditor intern. În consecință,
se constata că în România ponderea auditorilor
interni licențiați în economie (38,46%) era mai
mare decât cea de la nivel global (29,40%) și de la
nivel european (16,17%). De asemenea, ca urmare
a unei posibile prejudecăți legate de concentrarea
activității de audit intern pe aspectele financiarcontabile, față de media mondială (10,71%) și de
cea europeană (7,46%), în România erau cei mai
puțini auditori interni (5,77%) cu studii superioare
în alt domeniu decât în cel economic.
Întrebarea Q8 din chestionar: Care au fost
specializările dvs. în cadrul studiilor de licență
sau cele mai semnificative domenii de studiu?
Cu privire la specializările absolvite de auditorii
interni, din răspunsurile date se constată că, la nivel
mondial, dominau cei care aveau contabilitatea
ca domeniu principal de pregătire (50,36%); în
România, procentul absolvenților de contabilitate
era de 35,58%, iar în Europa de 30,66%.
În România, situația specializărilor absolvite
era surprinzătoare, în sensul că un procent ridicat
de auditori interni (34,62%) declarau că au absolvit
studii superioare în domeniul audit intern, față de
procente semnificativ mai mici la nivel mondial
(23,62%) și european (27,79%),
De asemenea, se remarcă ponderea importantă
a absolvenților de finanțe (38,46%) care lucrează
în domeniul auditului intern, prin comparație cu
situația globală (24,93%) și cu cea de la nivel
european (28,22%). Exista diferențe semnificative
și în cazul studiilor tehnice, 13,46% dintre auditorii
interni din România participanți la studiu având
studii tehnice, față de 5,84%, la nivel european, și
4,23%, la nivel global.
Întrebarea Q24 din chestionar: Care este tipul
organizației pentru care lucrați în prezent? Spre
deosebire de situația la nivel global și european,
unde majoritatea auditorilor lucrau pentru companii
cotate la bursă sau companii private necotate la
bursă, în România, cei mai mulți auditori lucrau în
sectorul public, unde regulile de organizare și de
desfășurare a activității erau mai rigide și prezentau
multe particularități față de mediul privat.
Chiar dacă funcţia de audit intern este parte
integrantă a cadrului de control al unei organizaţii,
este evident că şi aceasta trebuie să aibă, la rândul
ei, propriul control, pentru a putea urmări dacă
performanţele sale sunt în acord cu rolul său şi cu
obiectivele stabilite. Standardele Internaţionale
pentru Practica Profesională a Auditului Intern
precizează: „Conducătorul executiv al auditului
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trebuie să elaboreze şi să actualizeze un program de
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, care să acopere
toate aspectele activităţii de audit intern”14.
Conducătorul executiv al auditului trebuie
să elaboreze şi să actualizeze un Program de
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, care să acopere
toate aspectele activităţii de audit intern. Acest
program trebuie să monitorizeze auditul intern din
cel puţin două puncte de vedere: să ajute auditul
intern în creşterea valorii adăugate şi îmbunătăţirea
operaţiunilor; să ajute auditul intern în asigurarea
conformităţii cu standardele de audit intern.
Standardul de audit intern referitor la acest aspect
precizează faptul că „Programul de asigurare
şi îmbunătăţire a calităţii trebuie să includă atât
evaluări interne, cât şi externe”15.
Configurarea unui model pe baza
Balanced Scorecard (BSC) pentru activitatea
de audit public din Ministerul Apărării
Naționale, cu particularizare pe misiunile
de audit de regularitate/conformitate
În partea finală a acestui articol, ne propunem,
pe structura componentelor metodei Balanced
Scorecard (BSC), să dezvoltăm, mai întâi, un set
de chestionare privind evaluarea performanțelor
auditului intern, din perspectiva, atât a auditorilor
interni care efectuează astfel de misiuni, cât și a
celor auditaţi din entități ale Ministerului Apărării
Naționale, fără a avea pretenţia că acest set este
exhaustiv, acoperitor al întregii activități, convinşi
fiind că poate fi îmbunătăţit, ţinând cont de specificul
structurilor din acest minister.
Pornind de la respectivul set de chestionare,
vom configura niște indicatori de performanță,
cantitativi și calitativi, atât pentru auditorii interni,
cât și pentru entitățile auditate. Totodată, vom
puncta modul în care se poate realiza conectarea
dintre auditul intern şi aşteptările entităților supuse
acestui gen de activitate.
Foarte importantă în cercetarea noastră, pe
care o vom efectua în perioada următoare, este
relevarea strategiilor Direcției audit intern și ale
structurilor teritoriale din armată (Serviciile de
audit intern teritoriale). Nu în ultimul rând, vom
căuta să scoatem în relief elementele de inovaţie şi
abilităţile auditului intern din această structură de
securitate și apărare a țării.
Pentru început, vom prezenta câteva modele de
chestionare privind performanţele auditului intern,
din perspectiva comandanților și altor persoane cu
funcții-cheie din entitățile din armată, ţinând cont
însă de criteriile urmărite de aceştia în aprecierea
valorii adăugate pe care o pot aduce auditorii interni
pentru cei auditați.
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Acești indicatori vor fi completați prin studierea rapoartelor de audit în misiuni exclusiv de tip regularitate/
conformitate sau de asigurare, complexe, în care au figurat și elemente de regularitate/conformitate, efectuate
în ultimii 5 ani de echipe de auditori interni din direcție și din structuri teritoriale.
Septembrie, 2021
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Aceste elemente vor fi completate prin studierea rapoartelor de audit în misiuni exclusiv de tip
regularitate/conformitate sau de asigurare, complexe sau în care au figurat și elemente de regularitate/
conformitate, întocmite de echipe de auditori interni din direcție și din structuri teritoriale, și a
performanțelor entităților auditate de aceste echipe de auditori, obținute în ultimii cinci ani.

În această parte a cercetării, se vor consemna acțiunile planificate și executate de direcție și de
structurile teritoriale de audit intern din armată pentru atingerea obiectivelor strategice ale acestor
structuri de audit.
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În această ultimă parte a cercetării, se vor
extrage, din rapoartele de audit intern care se
vor derula până la încheierea cercetării prin teza
de doctorat, elementele de inovație și abilitățile
profesionale care au fost folosite, iar în caz că acest
lucru nu s-a întâmplat, se vor recomanda astfel de
elemente, pe baza situațiilor întâlnite în acțiunile
de audit derulate în ultimii ani, pentru a fi folosite
în viitoarele misiuni, în scopul sporirii calității și
eficienței unor astfel de activități.
Concluzii
Auditul de regularitate/conformitate reprezintă
un tip specific de audit intern, menit să ofere
entităților publice și private o asigurare cu privire la
eficacitatea managementului riscurilor, controlului
şi proceselor de guvernanţă, efectuate la nivelul
acestora.
Modelul Balanced Scorecard (BSC), prin
calitatea de a îmbina armonios aspectele cantitative
și calitative de cercetare, oferă posibilitatea
factorilor responsabili din zona auditului intern
să caute soluții de perfecționare și modernizare a
acestuia, cu deosebire în misiunile de regularitate/
conformitate, pentru ca auditul intern să fi conectat
cât mai strâns la cerințele și nevoile în continuă
dinamică ale celor auditați.
Setul de chestionare, de indicatori de
performanță, de elemente de inovație, de conexiune
Septembrie, 2021

și de strategii pe care le-am configurat, conform
exigențelor BCS, pentru o cercetare pe care o vom
efectua în rândul auditorilor și al celor auditați
din structurile militare, sperăm să ne ajute în
identificarea soluțiilor de potențare a contribuției
misiunilor de audit intern de regularitate/
conformitate la îmbunătățirea activității de
management din entitățile armatei.
NOTE:
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6 Se referă la aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activității de audit public intern, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17, din
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