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RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2015
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, subsemnatul MOLDOVAN RADU, în calitate de director, declar că .S.C. ECOSERV SIG
S.R.L. dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permite
parţial conducerii societatii (si, dupa caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare
rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au
fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere
asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde parţial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia nu are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menționez următoarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică, nu este actualizat anual,
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de ..% din totalul activităților procedurabile
inventariate sunt actualizate anual,
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial nu cuprinde in mod distinct,
acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în
activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta nu a
fost actualizat în cursul anului,
- În cadrul S.C. ECOSERV SIG S.R.L. nu exista compartiment de audit public intern.
Precizez ca declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în
documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial
al entităților publice.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015 sistemul de control
intern/managerial al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. este neconform cu standardele cuprinse în Codul
controlului intern/managerial.
Director,
Moldovan Radu
(semnătura şi ştampila)

NOTA:
Declaraţiile conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât şi cu conţinutul
anexelor nr. 3, nr. 4.1 la instrucţiuni şi nr. 4.2 la instrucţiuni.
1. Prevederi generale
1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conducătorul fiecărei entităţi publice elaborează, anual, un raport asupra sistemului de
control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa
nr. 4.3, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
1.2. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilităţii manageriale de către
conducătorul entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial şi este documentul prin
care entităţile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al
bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Secretariatului

General al Guvernului informaţiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă
Guvernului.
1.3. Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului entităţii publice cu privire la sistemul de control
intern/managerial al entităţii, existent la data închiderii exerciţiului financiar.
Declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi
constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial,
controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de
audit extern.
1.4. În vederea elaborării raportului, conducătorul entităţii publice dispune programarea şi efectuarea
de către conducătorii de compartimente aflaţi în subordine a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de
control intern/managerial.
Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entităţii publice poate recurge la capacitatea de
consiliere a compartimentului de audit intern, în condiţiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
dar şi a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control
intern/managerial.
Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entităţii se realizează prin
programarea şi efectuarea următoarelor acţiuni:
a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare Structură,
constituită prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, în conformitate cu prevederile
art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de
autoevaluare;
b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice, pe baza principiului
adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, şi
asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor
înscrise în acesta;
c) întocmirea de către Structură a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa
nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, prin centralizarea informaţiilor din
chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente;
d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu
standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se
realizează astfel:
- sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde;
- sistemul este parţial conform, dacă sunt implementate între 9 şi 15 standarde;
- sistemul este neconform, dacă sunt implementate mai puţin de 9 standarde.
1.5. Entitatea publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 ani
documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial
propriu şi pe cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.
2. Conţinutul raportului
2.1. Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze
conducătorul entităţii publice.
2.2. Conducătorul entităţii publice poate include în raport şi alte informaţii referitoare la anumite
elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:
a) informaţii şi constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea
sistemului în exerciţiul financiar următor;
b) prezentarea unor elemente considerate relevante din programul şi activitatea compartimentului de

audit intern;
c) stadiul implementării măsurilor/acţiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;
d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin
menţionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii
exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora,
precum şi termenele de realizare aferente;
e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea şi aplicarea măsurilor de control intern/managerial.
3. Aprobarea şi prezentarea raportului
3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenţei sau de către
titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii, în conformitate cu principiul responsabilităţii
manageriale.
3.2. Raportul conducătorului entităţii publice se transmite odată cu situaţia financiară anuală şi se
prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de
lege.
3.3. Au obligaţia de a prezenta Secretariatului General al Guvernului - Direcţia de control intern
managerial şi relaţii interinstituţionale rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucţiuni,
numai conducătorii entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al
bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

