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CARTA DE AUDIT A BCE  
(în vigoare din 31 iulie 2007) 

 

În Carta de Audit, Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene defineşte obiectivele, 

competenţele şi responsabilităţile direcţiei Audit intern a BCE (D-IA) şi precizează 

contribuţia pe care aceasta o aduce la guvernanţa corporativă a băncii.  

Direcţia Audit intern desfăşoară servicii independente şi obiective de asigurare şi de 

consiliere, destinate îmbunătăţirii operaţiunilor BCE. D-IA ajută BCE în îndeplinirea 

obiectivelor sale printr-o abordare sistematică în cadrul evaluării şi îmbunătăţirii eficacităţii 

managementului riscurilor şi a proceselor de control şi guvernanţă. Toate activităţile, 

operaţiunile şi procesele derulate în cadrul BCE pot face obiectul auditării interne.  

În plus, D-IA controlează sarcinile şi activităţile Eurosistemului (componente comune) în 

conformitate cu politica de audit a SEBC. De asemenea, pune în aplicare planul de audit al 

Eurosistemului/SEBC coordonând activităţile de auditare internă pentru infrastructura şi 

operaţiile comune din cadrul Eurosistemului/SEBC şi aducând inclusiv contribuţii la 

dezvoltarea şi armonizarea metodelor şi a standardelor de audit.  

1. Independenţă şi obiectivitate  

Pentru a-şi asigura independenţa, D-IA funcţionează sub directa responsabilitate a 

Comitetului executiv şi raportează preşedintelui BCE. Nici D-IA, nici auditorii interni 

individuali nu au competenţe sau responsabilitate directă asupra activităţilor auditate, iar 

auditorii interni trebuie să evite conflictele de interese în îndeplinirea misiunilor de audit. 

Prejudicierea independenţei sau a obiectivităţii D-IA, sau a oricărui auditor individual trebuie 

raportate nivelului ierarhic adecvat în cadrul BCE.  

2. Punerea în aplicare a Standardelor şi a Codului de etică ale IIA  

D-IA respectă Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern 

prevăzute de Institutul Auditorilor Interni (IIA), inclusiv Codul de etică al IIA.  

3. Competenţă şi conştiinciozitate profesională  

D-IA îşi îndeplineşte misiunile cu eficienţă şi conştiinciozitate profesională. D-IA asigură că, 
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la nivel colectiv, posedă şi întreţine abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru exercitarea 

eficientă a responsabilităţilor sale.  

4. Responsabilităţi  

D-IA efectuează misiunile de audit astfel cum este specificat în planul de audit al BCE 

aprobat de Comitetul executiv.  

Planul poate suferi modificări. D-IA poate acţiona conform indicaţiilor formulate de 

Comitetul executiv sau din proprie iniţiativă. În plus, preşedintele BCE, vicepreşedintele sau 

Comitetul executiv poate însărcina D-IA cu misiuni ad hoc.  

D-IA:  

a) elaborează planul de audit al BCE conform unei metodologii bazate pe risc, în 

vederea aprobării acestuia de către Comitetul executiv; planul aprobat este comunicat 

conducerii BCE;  

b) pune în aplicare planul de audit al BCE, planificând şi desfăşurând misiuni de audit, 

investigaţii şi activităţi de consiliere;  

c) comunică rezultatele misiunilor de audit, ale investigaţiilor şi ale serviciilor de 

consiliere către Comitetul executiv şi departamentele implicate ale BCE; în fiecare 

an, raportează Comitetului executiv cu privire la realizarea planului anual de audit al 

BCE şi a altor activităţi relevante;  

d) monitorizează şi evaluează nivelul de implementare a recomandărilor de audit şi 

prezintă Comitetului executiv rapoarte pe această temă;  

e) coordonează colaborarea dintre BCE şi Curtea de Conturi Europeană, auditorii 

externi, alte organisme de audit şi comunitatea auditorilor; şi  

f) oferă servicii de consiliere privind guvernarea solidă şi prevenirea fraudei, a corupţiei 

şi a altor activităţi ilegale.  

În conformitate cu această Cartă, directorul departamentului de Audit intern defineşte 

principiile operaţionale necesare pentru funcţionarea D-IA, într-un Manual de audit intern.  

5. Acces la informaţii  

În vederea îndeplinirii responsabilităţilor sale, D-IA are acces la toate informaţiile, 

persoanele, registrele, proprietăţile şi sistemele considerate necesare. Toate informaţiile 

solicitate trebuie să fie furnizate într-o perioadă de timp convenabilă şi să aibă un caracter 

veridic şi complet. În acest sens, D-IA poate de asemenea să solicite acces permanent (numai 
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cu drept de citire) la sistemele de informaţii şi la date. D-IA informează imediat Comitetul 

executiv cu privire la orice încercare de a împiedica executarea atribuţiilor sale.  

6. Raportarea incidentelor  

Direcţiile din cadrul BCE informează D-IA fără întârziere cu privire la orice incident major 

sau semnificativ constatat. În această privinţă, D-IA poate de asemenea să solicite acces 

permanent (numai cu drept de citire) la bazele de date în care sunt înregistrate incidente şi 

modificări.  

7. Relaţia cu Comitetul de audit al BCE  

Pentru a oferi asistenţă Consiliului guvernatorilor, Comitetul de audit primeşte rapoartele de 

audit ale D-IA şi ale Comitetului Auditorilor Interni (IAC). Comitetul de audit primeşte în 

mod sistematic sumarele executive ale rapoartelor, iar rapoartele complete sunt disponibile la 

cerere. Mai mult, Comitetul de audit revizuieşte planul de audit al Eurosistemului/SEBC 

înainte ca acesta să fie supus aprobării Consiliului guvernatorilor. Totodată, Comitetul de 

audit raportează Consiliului guvernatorilor şi formulează un aviz privind atât exercitarea de 

către BCE a funcţiei de audit intern cât şi activităţile IAC efectuate în conformitate cu politica 

de audit a Eurosistemului.  

8. Asigurarea calităţii  

Pentru a asigura şi îmbunătăţi calitatea serviciilor sale, D-IA menţine un program de asigurare 

şi îmbunătăţire a calităţii ce constă în controale periodice şi permanente precum şi în evaluări 

interne şi externe ale acesteia. 


