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1.1. Introducere 
 

  Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti, este 
persoană juridică cu capital integral de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu 
acționar unic statul român, care își exercită drepturile ce decurg din această calitate prin 
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

  Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti, în calitate 
de operator specializat,  coordonează procesul de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de 
activităţile miniere  din România, asigurând managementul investiţional privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru toate activităţile 
specifice (conservare, proiectare, închidere subterană, ecologizare, asistenţă tehnică, monitorizare 
postînchidere), inclusiv pentru situaţii neprevăzute (calamităţi), urmărirea implementării 
proiectelor, inclusiv pentru faza de monitorizare postînchidere, utilizarea eficientă a resurselor, 
corelarea periodică a legislaţiei cu celelalte domenii de activitate cu care se vine în contact şi, nu 
în ultimul rând, asigură un dialog permanent cu comunitatea. 

  În temeiul Legii nr. 31/1990 modificată, republicată și a H.G. nr. 313/2002 modificată și 
completată, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti este 
condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de Consiliul de Administrație. 

  Biroul Audit Public Intern, din cadrul Societății  CONVERSMIN S.A. Bucureşti, este 
organizat  în subordinea directă a Directorului General,  desfășurând o activitate independentă şi 
obiectivă de asigurare şi consiliere, concepută să îmbunătăţească activităţile entității şi să adauge 
valoare, furnizată prin evaluarea eficienţei şi eficacităţii managementului riscurilor, controlului 
intern/managerial şi a proceselor de guvernanţă pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

  Auditorii interni ai Societății CONVERSMIN S.A. Bucureşti asigură auditarea activităţilor 
desfăşurate la sediul central al societăţii din Bucureşti, în cadrul celor 2 sucursale din Deva şi 
Baia Mare, a celor 2 laboratoare de la Vatra Dornei și Deva, cît şi a celor 5 puncte de lucru din 
teritoriu ( Ploieşti, Vatra Dornei, Petroşani, Oraviţa, Târgu-Jiu-fără personalitate juridică, aflate 
în subordinea serviciului Monitorizare Contracte de la sediu central).   
 
1.2. Scopul raportului 

          Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 
Societății CONVERSMIN SA Bucureşti şi progresele înregistrate de către organizație prin 
implementarea recomandărilor formulate de către auditorii. 
          Raportul este destinat atât conducerii societății, care poate aprecia rezultatul muncii 
auditorilor interni, cât şi  Compartimentului  de audit intern din cadrul Ministerului Economiei.  
 
1.3. Date de identificare a entității publice 
 

  Volumul total al cheltuielilor  preliminate la data de 31.12.2017:  37.280.153 mii  
 

 1.4. Perioada de raportare 
 

          Raportul de audit intern se referă la perioada 01.01.2017- 31.12.2017. 
 

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE 
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1.5. Persoanele care au  întocmit raportul şi calitatea acestora  
 

   Prezentul raport a fost întocmit de către d-na Archip Carla – auditor intern,   email: 
serviciul.api@conversmin.ro. 
                                                                   
1.6. Documentele analizate 
  

   La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2017 au stat următoarele documente 
referitoare la: 

• organizarea funcției de audit intern: Organigrama societății, Statul de funcții, 
decizia Directorului General de constituire a Biroului de audit public intern, ROF-ul societății, 
Fișele de post ale auditorilor interni, Carta auditului intern, Codul privind conduita etică a 
auditorului intern, proceduri operaționale proprii Biroului  de audit public intern; 

 

• planificarea activității de audit intern: Situația încadrării cu personal a Biroului de 
audit intern și a fondului de timp disponibil pentru realizarea Planului de audit intern pe anul 
2017, rezultatele  analizei  riscurilor asociate diferitelor structuri/activități/operațiuni, Referat de 
justificare  a modului de selectare a misiunilor cuprinse în planul de audit intern pe anul 2017, 
Planul multianual de audit intern (2015-2017), Planul de audit intern pe anul 2017; 

 

• evaluarea activității de audit intern: Fișa de evaluare a performanțelor profesionale 
a auditorului intern, Fișa de evaluare a misiunilor de audit intern de către structurile auditate, 
Fișă de evaluare anuală a angajatului cod PS 12-F6, Programul de asigurare și îmbunătățire a 
calității activității de audit public intern, Programul de pregătire profesională a personalului- 
anexă la CCM 2017, Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 
control intern/managerial; 

 

• realizarea misiunilor de audit intern: Rapoartele misiunilor de audit intern derulate 
în cadrul societății în anul 2017; 

 

• realizarea misiunilor de consiliere: Raportul misiunii de consiliere formalizată și  
Procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul societății la care șeful structurii 
de audit intern a participat; 

 

• realizarea altor acțiuni: Adrese privind solicitarea stadiului de implementare a 
recomandărilor formulate de către auditori  în cadrul misiunilor de audit intern realizate, 
transmise către structurile auditate. 
 
1.7.  Baza legală de elaborare a raportului 
 

• Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată; 
• H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern; 
• O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a 

auditorului intern; 
• Norme metodologice proprii privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

audit public intern şi Carta auditului public intern. 
 

mailto:serviciul.api@conversmin.ro
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2.1. Organizarea compartimentului de audit public intern 

 
 
 

                         ORGANIZARE     FUNCȚIONARE 

                   BIROU 
AUDIT PUBLIC INTERN Înființat Prin structură proprie de 

audit public intern 

 

Funcțională 
 

 (cu posturi ocupate parțial) 

 
 
 

 În anul de raportare nu au existat modificări în structura organizatorică a Biroului Audit 
Public Intern, din cadrul Societății CONVERSMIN SA București, aflată în sub autoritatea 
Ministerului Economiei, acesta funcționând în prezent cu același statut.  

  Biroul Audit Public Intern  este organizat și funcționează, la sediul central din București, în 
subordinea directă a Directorului General și este dimensionat la un număr de 3 posturi  ( 1 post 
de conducere și 2 posturi de execuție. 

    
2.2. Funcționarea  activității de audit public intern 
 

Prin atribuţiile ce îi revin, biroul de audit public intern al societăţii exercită o activitate 
distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate în cadrul firmei, asigurând independenţa 
funcţională necesară unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate.   

Activitatea biroului de audit public intern s-a desfăşurat pe parcursul anului 2017  cu un 
efectiv de doi auditori (1 post de conducere și 1 post de execuție), asigurându-se acoperirea 
tuturor activităților auditabile planificate sub aspectul complexității și al volumului de timp 
alocat. 

 
2.3. Independența auditului intern și obiectivitatea auditorilor 
 
 

2.3.1.Independența compartimentului de audit intern 
 

Biroul Audit Public Intern este organizat în subordinea Directorului General al Societății 
CONVERSMIN S.A. București, asigurându-se accesul direct şi raportarea activităţii la acest nivel, 
prin șeful biroului. 

 

     Comunicarea Șefului Biroului Audit Public Intern cu conducerea societății este foarte bună 
și se realizează  atât formal ( prin intermediul rapoartelor de audit public intern) cât și informal   
( prin întâlniri întâlniri ocazionale și periodice cu Directorul General, pentru a discuta aspecte 
legate de activitatea de audit intern). Cele două forme de comunicare sunt utilizate în egală 
măsură. 

Activitatea auditorilor interni a fost  distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de 
societate, nefiind implicați în exercitarea activităţilor supuse auditului. 

Șeful Biroului Audit Public Intern a participat în cadrul ședințelor Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial din cadrul societăţii și Echipei de gestionare a riscurilor înființată la nivel de 
societate. 

 

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA AUDITULUI  INTERN 
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În cursul anului 2017, în cadrul  Societății CONVERSMIN S.A. București nu au existat 
cazuri de  numire/ destituire pentru șeful Biroului Audit Public Intern. 

Referitor la numirea/destituirea auditorilor interni  specificăm faptul că, ocuparea postului 
vacant de auditor intern în cadrul biroului API al societății, s-a realizat prin decizie internă a 
Directorului General al societății, respectându-se prevederile art. 12 alin (2) din Legea nr. 
672/2002  privind auditul public intern, republicată.  

 
 

2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 
 

Pe parcursul anului 2017, auditorii interni au avut o atitudine imparţială, fără prejudecăţi,  
evitând conflictele de interese.  

Auditorii interni au completat Declarația de independență  cu ocazia fiecărei  misiuni de 
audit intern. 

Nu s-au constatat probleme de incomplatibilitate în urma completării declarațiilor de 
independență. 

 
2.4. Asigurarea și adecvarea cadrului metodologic şi procedural  
 

2.4.1. Elaborarea și actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului 
intern 

 

Normele metodologice proprii privind exercitarea auditului intern și Carta auditului 
public intern, actualizate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1086/2013  pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern și  aprobate de către 
Directorul General al SC CONVERSMIN SA București, au fost  avizate  favorabil  prin adresele 
nr. 120.207/13.09.2017 și nr. 120.122/27.06.2017 de  către Serviciul  Audit Public Intern din 
cadrul Ministerului Economiei. 

 
2.4.2. Aplicarea  Codului privind conduita etică a auditorului intern 

 

La nivelul biroului de audit intern sunt cunoscute şi respectate de către auditori 
prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern. 

În decursul anului 2017, nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a acestor prevederi. 
 

 2.4.3. Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise 
 

Biroul de audit intern din cadrul societății, a implementat prevederile Standardului 9- 
Proceduri din OSGG nr. 400/2015, prin elaborarea și actualizarea de proceduri scrise aferente 
activităților desfășurate. 

Au fost identificate 10 activități semnificative derulate  de către biroul de audit intern la 
care au fost  elaborate  10 proceduri scrise, în cadrul cărora activitățile complexe au fost descrise 
prin proceduri de lucru.  

Procedurile scrise  menționate ,  avizate de către Comisia de monitorizare, coordonare  și 
implementare a sistemului de control intern/managerial și aprobate de către Directorul General, 
sunt actualizate respectând cerințele  prevederilor H.G. nr.1086/2013.  
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2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 
 

2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a 
Calităţii ( PAIC) activităţii de audit intern 
 

Programlui de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii, sub toate aspectele activităţii de audit 
public intern, a avut în vedere  necesitatea adoptării unui proces permanent de supraveghere şi 
evaluare a activităţii de audit intern pentru respectarea de către auditori a normelor, 
instrucţiunilor şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern. 

Acest program a fost  întocmit în data de 07.12.2016,  actualizat ca urmare a rezultatelor 
evaluărilor interne și aprobat de către Directorul General al societății  cu data de 07.12.2016. 

       
2.5.2. Realizarea evaluării externe 

         

        Evaluarea activității de audit public intern s-a realizat de către Serviciului Audit Public 
Intern din cadrul Ministerului Economiei,  în baza ordinului de serviciu nr: 955/MF/04.09.2017. 
        În urma evaluării s-a constatat faptul că, biroul  API din cadrul Societății CONVERSMIN SA 
București desfășoară o activitate foarte bună, în conformitate cu reglementările legale în 
domeniu.  
 
2.6. Resursele  umane alocate compartimentului de audit intern 
 

 2.6.1.  Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2017 
 

Auditorii interni care activează în cadrul biroului de audit intern din cadrul societății au 
statut de personal contractual.  

La nivelul Biroului Audit Public Intern sunt alocate un număr de trei posturi: un post de 
conducere- șef birou și  două  posturi de execuție- auditori interni. 

 

Gradul de ocupare al funcției de conducere este de 100%. 
Gradul de ocupare al funcției de execuție este de 100%. 
 
 

2.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2017 
  

 Rata fluctuației personalului de conducere =0; ( un șef birou) 
 Rata fluctuației personalului de execuție= 50% ( un auditor intern plecat în concediu de 

maternitate din luna septembrie 2017 și un auditor intern numit în funcție din luna octombrie 
2017).   

 
2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2017 

 

 Șeful de birou și cei doi auditori interni din cadrul Biroului Audit Public Intern au studii 
superioare de lungă durată în domeniul tehnic și economic, vorbitori de limba engleză, cu 
următoarele certificări naționale: 

 

• șef birou: expert achiziții publice, expert fiscal, manager resurse umane, contabil,  
controlor financiar,  auditor intern în sectorul public, auditor intern; 

• 1 auditor intern: expert achiziții publice, inspector resurse umane, auditor intern în 
sectorul public, auditor intern, controlor financiar.  

• 1 auditor intern: inspector resurse umane,  manager resurse umane, formator, 
auditor intern în sectorul public.  
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2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit 
intern 

 

Conform art.3 (2) din Legea 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate 
activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, 
inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial. 

 

Gradul de acoperire al sferei auditabile de la nivelul Societății CONVERSMIN SA 
București în 3 ani, cu resursa de personal existentă  (2 auditori): 50%; 

 

Numărul necesar de ani pentru acoperirea completă a sferei auditabile: 6 ani; 
 

Numărul optim de auditori calculat pentru a acoperi sfera auditabilă în 3 ani, conform 
prevederilor legale : 4 auditori.  

 

În vederea acoperirii sferei auditabile în 3 ani, atât la sediul central cât și în cadrul 
structurilor aflate în teritoriu ( 2 sucursale, 5 puncte de lucru și 2 laboratoare) se impune 
îmbunătățirea activităţii de audit intern prin  suplimentarea  cu un post de execuție a efectivului 
biroului de audit intern.  
 
2.7. Asigurarea perfecționării profesionale continue a auditorilor interni  

 

  Planul de pregătire profesională a auditorilor interni este parte integrantă a Programulului 
de pregătire profesională  al personalului din cadrul societăţii, elaborat conform prevederilor 
art.195 din Codul Muncii şi devenit anexă la Contractul Colectiv de Muncă 2016-2017. 

 

Șeful biroului  API a identificat nevoile de instruire a auditorilor interni în raport cu   gradul 
de realizare a obiectivelor fiecărei misiunii de audit intern cuprinsă în Planul anual de audit 2017 
și cu competenţele stabilite în Cadrul general de competenţe profesionale ale auditorilor interni, 
în vederea obţinerii certificatului de atestare. 

 

Pregătirea profesională a personalului biroului API s-a realizat  prin următoarele forme: 
 

a. Studiul individual- în cuantum de 45 zile ( 15 zile/auditor) efectuat cu  scopul  
înșușirii temeinice și perfecționării procedurilor și tehnicilor specifice muncii de audit intern, 
actualizării cunostințelor aferente cunoașterii domeniilor auditabile în vederea aplicării cu 
consecvenţă a bunelor practici în activitatea curentă; 

 

b. Participare la cursuri de instruire organizate de instituții specializate autorizate,  
finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoaștere națională- în total 3 zile. 

 

 În cursul anului 2017, cea mai uzitată formă de pregătire profesională a auditorilor interni 
a fost participarea la  cursurile de perfecționare organizate de instituții specializate autorizate 
ANC, pe teme aferente domeniilor Cadrului de competenţe și specifice entităţii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 
 

8 
str. Mendeleev, nr. 36-38, Et. 4, Sector 1, Bucureşti                                                                                       BAPI/03  

 

 
 
 
 
 
 
3.1.Planificarea misiunilor de evaluare a activităţilor de audit intern - Nu este cazul. 
3.2. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul. 

3.2.1. Datele generale privind misiunile de evaluare realizate - Nu este cazul. 
3.2.2. Rezultatele misiunilor de evaluare - Nu este cazul. 
3.2.3. Aprecierea generala - Nu este cazul. 

 
 
 
4.1. Planificarea activității de audit 
 

4.1.1. Planificarea multianuală 
 

    Planul multianual de audit intern 2015-2017 a fost elaborat în baza prevederilor legale pe 
o perioadă de 3 ani  și cuprinde domeniile auditabile și misiunile privind auditarea activităților 
desfășurate în societate.  

   Selectarea și  includerea în planul multianual de audit intern a misiunilor de asigurare s-a 
realizat în funcție de următoarele elemente de fundamentare: 

  

• analiza riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul  Societății 
CONVERSMIN SA  București şi a celor prevăzute de lege a fi auditate; 

• deficienţe constatate anterior, criteriile semnal și sugestiile Directorului 
General al societății; 

• respectarea periodicităţii în auditare (cel puţin o dată la 3 ani); 
• tipurile de audit și resursele de audit disponibile. 

                

             Metodologia utilizată pentru elaborarea planului a inclus următoarele etape: 
• realizarea unor interviuri cu conducerea direcţiilor şi serviciilor din cadrul 

societăţii şi stabilirea  domeniilor de activitate pe care aceştia le consideră a fi afectate de riscuri 
majore sau cazurile în care întâmpină dificultăţi în executarea atribuţiilor de serviciu; 

• identificarea structurilor/domeniilor/activităților desfășurate în cadrul societății 
ce compun sfera auditabilă; 

• identificarea riscurilor aferente activităților desfășurate și stabilirea criteriilor de 
analiză a riscurilor; 

• determinarea punctajului total al riscurilor pe fiecare activitate şi ierarhizarea 
acestora ( au fost stabilite principalele elemente de risc: materialitate, expunere la pierderi, mediul 
de control, complexitatea operaţiilor, calitatea managementului, integritatea mediului de procesare date, 
perioada de la ultimul audit, rezultatele ultimului audit, impact legislativ, pentru a obţine un punctaj 
al riscului asociat fiecărei activităţi desfăşurate la nivelul societăţii); 

• stabilirea modului de repartizare a misiunilor de audit pe ani; 
• întocmirea proiectului planului multianual de audit pe baza informaţiilor 

obţinute în urma întocmirii matricei riscurilor.  
 

CAPITOLUL 4. PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR  DE AUDIT INTERN 

CAPITOLUL 3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR 
DE AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE ŞI FUNCTIONEAZA ÎN CADRUL 
ENTITATILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE ÎN COORDONARE SAU SUB 
AUTORITATE 
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   În urma analizei efectuate pe 10 domenii auditabile, au fost stabilite un număr de 12 
misiuni de asigurare ce vor fi desfășurate în perioada 2015-2017. 

     Acest proces a fost finalizat cu elaborarea referatului de justificare nr. 23/30.11.2014, în 
care  sunt descrise în mod obiectiv şi raţional modul de selecţie al misiunilor incluse în planurile 
anuale de audit intern şi calcularea fondului de timp alocat activităţii de audit intern pentru 
fiecare an inclus în planul multianual.  

     Planul multianual 2015-2017  a fost aprobat de către Directorul General al societății în 
data de 30.11.2014.  

 
    4.1.2. Planificarea anuală 
 

Elaborarea planului  anual 2017 s-a realizat  prin extragerea misiunilor de audit din cadrul 
planului multianual 2015-2017 şi ierarhizarea acestora în funcţie de priorităţi şi de rezultatele 
reevaluărilor anuale de risc. 

 

În cadrul planului  anual 2017 au fost  cuprinse  patru  misiuni de asigurare ( regularitate) 
și o misiune de consiliere informală cu tema “Îndrumare metodologică şi monitorizare a 
activităţii de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din cadrul organizației’’ 

Planul anual 2017 a fost elaborat, având ca elemente de fundamentare: 
• analiza riscului asociat activităţilor desfăşurate în cadrul  S CONVERSMIN SA 

București şi a celor prevăzute de lege a fi auditate; 
• deficienţele  constatate anterior; 
• schimbările majore în domeniul legislaţiei; 
• respectarea periodicităţii în auditare (cel puţin o dată la 3 ani); 
• eventuale misiuni ad-hoc; 
• misiunile de consiliere introduse ca obligativitate; 
• propunerile directorului general al societății. 

Misiunile programate a fi desfăşurate precum şi calcularea fondului de timp alocat 
activităţii de audit intern pentru perioada anului 2017  se regăsesc detaliate în cadrul referatului 
de justificare nr. 30/28.11.2016 

Planul anual 2017 elaborat de către biroul API al societății a fost aprobat de către Directorul 
General al societății în data de 05.12.2016 

Durata medie de realizare a unei misiuni de audit a fost de 45 zile.   
 

Actualizarea planului de audit intern pe anul 2017 s-a realizat în baza referatului de 
justificare nr.17/01.08.2017 aprobat de către conducerea societății prin care biroul Audit Public 
Intern a solicitat prelungirea perioadei de realizare a misiunii de audit cu tema:,, Coordonarea 
activității privind informarea publică și relația cu mass- media”  până la data de 30.09.2017, în 
vederea asigurării supervizării acestei misiuni de către șeful biroului API, odată cu revenirea 
acestuia din misiunea ad-hoc de consiliere formalizată dispusă de către Directorul General al 
societății în baza ordinului de serviciu nr.4/01.08.2017.  

Calcularea fondului de timp alocat activităţii de audit intern, a fost modificată în funcție de 
numărul de posturi ocupate și fondul de timp disponibil rămas. 
 

Gradul de realizare a Planului anual 2017 a fost de 75%, datorită plecării în concediu de 
maternitate a auditorului intern și prelungirii misiunii ad-hoc de consiliere formalizată dispusă de 
către Directorul General al societății în baza ordinului de serviciu nr.5/29.09.2017. 
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4.2. Realizarea misiunilor de audit intern 
 

Pe parcursul anului 2017, biroul de audit public intern din cadrul Societății 
CONVERSMIN SA București a efectuat trei  misiuni de audit de regularitate  privind următoarele 
domenii: economic, resurse umane, achizitii publice .  

4.2.1. Misiuni  de audit privind procesul bugetar: 0 
 
4.2.2. Misiuni  de audit privind activitățile financiar-contabile: 1 ( una) 
 

Organizarea Registrelor de contabilitate și conducerea contabilitați 

Constatări : 
 

 

• Neactualizarea la timp a datelor rezultate din operațiunea de inventariere anuală 
cu intrările și ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului 
financiar și cuprinderea acestora în Registrului- inventar aferent anului 2016; 

• Lipsa procesului-verbal lunar de verificare a casieriei conform prevederilor art.46 
din Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.; 

• Participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională, în 
perioada 2015 - 2016 a fost extrem de redusă datorita faptului ca  numărul personalului existent 
în cadrul serviciului, în situaţia plecării la cursuri, face imposibilă asigurarea continuităţii 
activităţilor, ceea ce duce la limitarea accesului la noutăți specifice domeniului de activitate a 
personalului ;  

• Analiza obiectivelor specifice a evidenţiat faptul că, formularea acestora ține cont 
de condiția SMART, dar există situații în care definirea în timp și mensurabilitatea nu sunt 
atinse; 

• Indicatorii de performanţă calitativi nu corespund cerinţei de a fi definiți SMART 
conform noilor prevederi ale OSGG nr. 400/2015; 

• Registrului riscurilor aferent anului 2016 păstrază forma veche de redactare cu 15 
coloane; 

• Documentele financiar-contabile sunt depozitate în cadrul biroului financiar-
contabil, păstrate în dosare și bibliorafturi structurate cronologic, în cadrul fiecărui exerciţiu 
financiar la care se referă. 

 
Recomandări  formulate: 
 

• Actualizarea datelor rezultate din operațiunea de inventariere anuală cu intrările 
și ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar și 
cuprinderea acestora în Registrului- inventar aferent anului 2016; 

• Realizarea lunară a verificării casieriei v-a fi consemnată într-un proces- verbal 
de verificare, conform prevederilor art.46 din Decretul 209/1976 pentru aprobarea 
Regulamentului operațiunilor de casă; 

• Asigurarea participării la cursurile de pregătire/perfecţionare profesională 
impuse de anumite acte normative,  specifice domeniului de activitate 

• Generarea de propuneri de noi obiective si de îmbunatarire a celor existente, 
ținand cont de cerintele SMART; 
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• Redefinirea indicatorilor prin încadrarea în cerinţele conceptului SMART odată 
cu reevaluarea acestora; 

• Actualizarea formei Registrului riscurilor conform modelului din anexa nr. 2A la 
OSGG nr. 400/2015 actualizat ( forma de redactare cu 12 coloane); 

• Scanarea tuturor documentelor indosariate si arhivate la nivelul serviciului 
Financiar-contabilitate si crearea, in mediul virtual, a unei arhive electronice. 
 

4.2.3. Misiuni  de audit privind achizițiile publice: 1 (una) 
 

Evaluarea activitatii de atribuire a contractelor de Achiziție Publică 
 

Constatări : 
 

• Strategia anuală de achiziție publică nu cuprinde obiective generale și specifice 
pentru gestionarea portofoliului de achiziții publice; 

• Dimensiunea și natura obiectivelor strategice generează direct sau indirect 
modalități și opțiuni  (ținte) de realizare care condiționează conținutul și funcționalitatea 
strategiei, țintele se formulează într-o manieră consultativă, prin revizuirea obiectivelor și luarea 
în considerare a constatărilor relevante din analiza situaţiei de referință ; 

• Majoritatea membrilor comisiilor de evaluare sunt specialiști din domeniul 
tehnic, iar analiza ofertelor presupune evaluarea acestora și din punct de vedere al aspectelor 
juridice și financiare; 

• Dosarele achizițiilor publice constituite în baza activităților desfășurate în cadrul 
procedurii simplificate, conțin majoritatea documentelor ce fac referire la procedura derulată, 
dar sunt nearanjate în ordinea constituirii lor și fără un opis ataşat ca primă pagină în interiorul 
dosarului, cu lista documentelor conţinute. 

• Participarea personalului la cursurile de pregătire/perfecționare profesională,in 
cursul anului 2016 a fost extrem de redusă, numărul personalului existent in cadrul serviciului, in 
situația plecării la cursuri, face imposibilă asigurarea continuitații activitățiilor; 

• Obiectivele specifice activităților desfășurate în cadrul serviciului Achiziții, 
Contracte nu au fost reevaluate în contextul noilor  modificări legislative apărute; 

• Alocarea resurselor în concordanţă cu obiectivele este respectată, dar volumul de 
activitate în cadrul serviciului Achiziții, Contracte este mare în comparație cu resursele umane și 
materiale disponibile; 

• Corelarea indicatorilor de performanţă cu obiectivele specifice a demonstrat 
faptul că, aceştia sunt definiţi doar ca indicatori calitativi; 

• Procedurile scrise elaborate nu acoperă întreaga sferă de activtate derulată în 
cadrul serviciului Achiziții, Contracte 

 
  Recomandări  formulate: 

 
• Definirea în cadrul Strategiei anuale de achiziție publică a obiectivelor generale și 

specifice pentru gestionarea portofoliului de achiziții publice, în conformitate cu cerințele 
standardului nr.5 - Obiective, din cadrul O.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, republicat, ținând cont de caracteristicile definitorii pe care acestea trebuie să 
le îndeplinească (cerințele SMART); 
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• Analizarea și prioritizarea țintelor stabilite pentru realizarea obiectivelor 
propuse, cu scopul identificării acelor ținte care pot fi reduse astfel încât să se potrivescă cu 
resursele disponibile; 

• Desemnarea în cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordurilor-cadru, de membrii aparținând tuturor compartimentelor de 
specialitate (tehnic, juridic și economic) care au legătura cu procedura de atribuie; 

• Conştientizarea personalului responsabil cu procesul de păstrare şi arhivare a 
documentelor prin informări şi consilieri pentru clarificarea modalităţilor practice de îndeplinire 
a atribuţiilor referitoare la această activitate; 

• Asigurarea participării personalului la cursuri de pregătire/ perfecţionare 
profesională, impusă  de  noua legislație aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, în vederea 
creșterii performanțelor profesionale; 

• Reevaluarea obiectivelor specifice activităților desfășurate în contextul noilor  
modificări legislative apărute în domeniul achizițiilor publice și îmbunătățirea definirii acestora 
ținând cont de cerințele SMART; 

• Asigurarea unui echilibru între resursele materiale și umane necesare 
desfășurării activităților în cadrul serviciului Achiziții, Contracte și volumul mare a acestora; 

• Monitorizarea performanțelor activităților de achiziții publice utilizând indicatori 
cantitativi relevanţi, care să ajute la identificarea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea 
nivelului de realizare al rezultatelor; 

• Revizuirea și actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile 
modificări legislative apărute în domeniul achizițiilor publice; 

• Elaborarea de noi proceduri scrise care să acopere întreaga sferă de activitate 
derulată și detalierea practică a prevederilor normative generale la specificul activităţii de 
achiziții publice  desfăşurate în cadrul societăţii; 

 
4.2.4. Misiuni  de audit privind resursele umane: 1 ( una) 
 
Coordonarea activității privind informarea publică si relația mass-media. 
 

Constatări : 
 

• Participarea la cursuri de pregătire/perfecționare profesională a fost extrem de 
redusă, limitându-se accesul personalului la noutăți specifice domeniului de activitate; 

• Nerespectarea in totalitate a cerințelor  Standardului nr.13- Gestionarea 
documentelor din O.S.G.G. nr400/2015,actualizat, pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial și prevederile procedurii de sistem PS-02-Arhivarea documentelor,elaborată 
la nivel de societate; 

• Raportarea anuală a activității, nu indeplinește condițiile de formă si conținut 
solicitate in anexa nr. 10 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,actualizată. 

• Raportul anual privind aplicarea legii nr 544/2001 pentru anul 2016 nu este 
semnat si înregistrat. 

• Corelarea indicatorilor de performanţă cu obiectivele specifice a demonstrat 
faptul că, aceştia sunt definiţi doar ca indicatori calitativi și nu corespund cerinței de a fi definiți 
SMART conform noilor prevederi ale OSGG nr.400/2015; 
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• În urma evaluării conformității procedurii scrise cu cerințele legislației 
actualizate, obținerea unui punctaj de 25 puncte din 33 maxim , cu o pondere de 69,98%, 
determinată de asigurare mediu (Criteriile de evaluare a procedurilor scrise sunt îndeplinite în 
proporție de 31% până la 70%); 

• Nu a fost asigurată continuitatea activității privind informarea publică și relația 
cu mass-media prin decizii interne interne ale directorului general privind modalitatea de 
înlocuire a personalului în situațiile de absență motivată din societate; 

  
Recomandări  formulate: 

 

• Asigurarea participării personalului la cursuri de pregătire/perfecționare 
profesională,in vederea creșterii performanțelor profesionale; 

• Înregistrarea tuturor documentelor intrate, ieșite ori întocmite pentru uz intern, 
inclusiv a Planului anual de activitate privund relația cu mass-media, utilizând registrul de 
corespondență a serviciului Management, Strategii, comunicare pentru: 

Ø evidența și vizualizarea în orice moment a documentelor și a locului unde 
se află acestea; 

Ø evidența rezoluțiilor date pe aceste documente și persoanele responsabile 
soluționarea lor; 

Ø redactarea răspunsurilor în termenul stabilit prin rezoluția dată, 
asigurându-se astfel răspunsurile către petenți cât și descărcarea documentului ca urmare a 
soluționării lui; 

• Raportarea activității anuale utilizând modelul-cadru, structurat pe secțiuni 
distincte conform Anexei nr.10 din H.G.nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată; 

• Monitorizarea performanțelor pentru activitatea privind informarea publică și 
relația cu mass-media prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi, care trebuie să fie 
SMART(măsurabili;specifici;accesibili;relevanți;stabiliți pentru o anumită durată în timp) 

• Formularea opiniilor cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla 
fiecare risc identificat și completarea Formularului de alertă la risc, atașând la acesta 
documentația fiecărui risc identificat; 

• Deschiderea Fișei de urmărire a riscului pentru fiecare risc identificat și evaluat 
pe baza informațiilor cuprinse în formularele de alertă și în documentația aferentă, în vederea 
monitorizării implementării măsurilor de control stabilite; 

• Reviziurea și completarea procedurii scrise și formalizate existente privind 
activitatea de relații cu mass-media și comunicare, cu următoarele elemente: 

Ø cuprinderea în cadrul procedurii a modelelor documentelor întocmite care 
furnizează informațiile necesare derulării activității privind informarea publică și relația cu mass-
media(ex:Buletin informativ,Raport periodic de activitate,Scrisoare de răspuns la cerere,Răspuns 
la reclamație,Raport de evaluare a împlementării Legii nr:544/2001; 

Ø completarea în cadrul procedurii a modelelor documentelor publice puse la 
dispoziția persoanelor interesate pe site-ul societății (ex: Formular-tip cerere de informatii de 
interes public,Reclamație administrativă), conform HG nr:123/2002, actualizată,pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public: 

Ø specificarea rolului, conținutului și circuitului documentelor introduse în 
procedură; 
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Ø introducerea în cadrul procedurii a punctului “ 8.4.Modul de lucru” 
conform Anexei nr.2B din OSGG nr.400/2015, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului 
intern/ managerial al entităților publice; 

• Transmiterea noii proceduri revizuite cu elementele privind activitatea de 
informare si relații publice spre avizare către comisia internă de monitorizare și implementare a 
sistemului de control intern/managerial și spre aprobare către conducerea societății. 

• Asigurarea de către conducere a continuității derulării activității privind 
informarea publică și relația cu mass- media pe perioada absenței motivate din societate a 
responsabilului cu această activitate, având posibilitatea de a respecta termenul de înregistrare, 
informare și răspuns pentru orice solicitare. 

  
4.2.5. Misiuni de audit privind gestionarea și utilizarea fondurilor 

comunitare:0 
 

4.2.6. Misiuni  de audit privind IT: 0 
 

4.2.7. Misiuni  de audit privind activitatea juridică: 0 
 
4.2.8. Misiuni  de audit privind funcțiile specifice entității: 0  
 
           

4.3. Urmărirea recomandărilor 
 

Urmărirea implementării recomandărilor formulate  ca urmare a misiunilor de audit 
intern derulate în anul 2017 s-a efectuat în conformitate cu prevederile  pct. 8.4.4. din procedura 
P.O.03.02.– ” Derularea misiunii de audit intern de regularitate/conformitate în cadrul 
Societății CONVERSMIN SA București”, avizată de către comisia internă de monitorizare și 
dezvoltare a  controlului intern/managerial al societății și aprobată de către Directorul General. 

 

Auditorii interni au întocmit ”Fişele de urmărire a implementării recomandărilor” 
formulate în cadrul fiecărei misiunilor de audit. Fişele de urmărire a implementării 
recomandărilor au fost actualizate  în raport cu informările primite de la structurilor auditate 
privind stadiul de implementare a recomandărilor. 

 

 Structurile auditate au elaborat planurile de acţiune și calendarele de implementare a 
recomandărilor  și le-au transmis către Biroul Audit Public Intern  în termen de maximum 15 zile 
calendaristice de la primirea raportului de audit intern. 

 

Gradul de implementare al recomandărilor este în procent de 62%. 
Cauzele care au condus la implementarea parțială a recomandărilor sunt următoarele: 

• personal insuficient la nivelul structurilor auditate;  
• lipsa fondurilor necesare implementării recomandărilor confirmată de  

rezultatul negativ al exercițiului financiar din anul 2017. 
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Indicatori Implementate Parțial 

Implementate Neimplementate 

Număr total de recomandări a căror implementare a 
fost urmărită în anul 2017, din care: 

16 - - 

Misiuni de audit privind procesul bugetar - - - 
Misiuni de audit privind activitățile financiar- contabile 4 2 1 
Misiuni de audit privind  achizițiile publice 10 - - 
Misiuni de audit privind resursele umane 2 6 1 
Misiuni de audit privind gestionarea și utilizarea 
fondurilor comunitare - - - 

Misiuni de audit privind sistemul IT - - - 
Misiuni de audit privind activitatea juridică - - - 
Misiuni de audit privind funcțiile specifice entității - - - 

TOTAL 16 8 2 
             
                                       
4.4.  Raportarea iregularităţilor sau posibilelor prejudicii: Nu au fost cazuri. 

 

4.5.  Raportarea recomandărilor neînsuşite : Nu a fost cazul. 
 

4.6.  Realizarea misiunilor de consiliere și a altor activități 
 

4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere 
 

4.6.1.1. Misiuni de consiliere formalizată 
 

În conformitate cu Ordinul de serviciu nr.04/01.08.2017, biroul Audit Public Intern a 
efectuat o misiune ad-hoc de consiliere formalizată cu tema: 

”Îndrumare metodologică şi monitorizare a activităţii de dezvoltare a sistemului de 
control intern/managerial din cadrul organizației” 

Scopul misiunii de consiliere formalizată a fost de a îmbunătății activitatea structurii 
consiliate referitoare la modul de implementare a prevederilor O.S.G.G. nr.400/2015, actualizat, 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, de către 
personalul desmnat cu aceste responsabilități.  
 

Standardul 1 – Etica şi integritatea 
Constatări: 
 

• personalul Sucursalei Deva și a Laboratorului Deva au luat la cunoștiință și respectă 
conținutul Regulamentului Intern care cuprinde şi regulile de conduită și disciplină aplicate 
întregului personal al societăţii. Menționăm că până în prezent nu au existat situaţii de încălcare a 
acestui regulament; 

• personalul Sucursalei Deva și a Laboratorului Deva cunoaște și aplică procedura de 
sistem PS 04 privind Semnalarea neregularităților ce prevede aspecte referitoare la protecţia 
împotriva oricăror discriminări a salariaţilor care semnalează neregularităţi, precum şi obligaţia 
şefilor de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.  

• organizarea și desfășurarea activităților atât în cadrul Sucursalei Deva cât și a 
laboratorului Deva nu a necesitat aplicarea acestei proceduri, element considerat pozitiv, dar care 
face imposibilă evaluarea aplicabilității aspectelor surprinse în conţinutul procedurii.  
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Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini 
Constatări: 

• atribuţiile stabilite serviciului Monitorizare obiective miniere din cadrul Sucursalei 
Deva și Laboratorului Deva, prevăzute în cadrul ROF-ului societății,  sunt clare, concrete, 
complete și asigură aria de competenţă necesară pentru realizarea tuturor activităţilor 
desfăşurate în cadrul acestor structuri, fiind în conformitate cu cadrul de reglementare în 
vigoare;  

• fișele de post ale personalului angajat în cadrul Sucursalei Deva și Laboratorului 
Deva asigură informațiile necesare ocupării posturilor și sunt datate și semnate pentru luare la 
cunoștiință de către titulari; 

• stabilirea responsabilităţilor personalului în fişele de post s-a realizat în corelaţie cu 
funcţia deţinută şi cu pregătirea profesională a salariatului, conform cadrului normativ; 

• fișele de post ale personalului celor două structuri sunt actualizate atunci când 
situația o impune, ultima actualizare fiind efetuată cu data de 06.03.2017, la solicitarea biroului 
PPDSSMIG din cadrul societății privind actualizarea legislației în domeniul SSM și situații de 
urgență și ca urmare a recomandării Secretariatului General al Guvernului privind includerea în 
cadrul acestora a atribuțiilor specifice implementării SCIM, conform adresei nr. 624/16.02.2017 
primite de la Ministerul Economiei; 

• pentru a îndeplini cerinţele referitoare la funcţiile sensibile au fost luate măsuri 
vizând: asigurarea transparenței în exercitarea funcției, respectarea procedurilor, instituirea unei 
comunicări eficiente și a unei colaborări susținute în scopul diminuării riscului ca deciziile să fie 
luate unilateral, semnalarea neregularităţilor, etc.; 

• implementarea cerinței referitoare la anticorupție, s-a realizat prin aplicarea  
măsurilor prevăzute la obiectivul specific 1.2.- Creșterea transparenței proceselor de administrare 
a resurselor publice din cadrul  Planului de integritate al Societății CONVERSMIN SA pentru 
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 

 
Standardul 3 – Competenţa, performanţa  
Constatări: 

• cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor și 
atribuţiilor asociate fiecărui post sunt precizate în fişa postului respectiv, prin aceste documente 
asigurându-se repartizarea echilibrată a sarcinilor; 

• stabilirea nivelul de performanţă al salariaţilor celor două structuri, s-a efectuat 
în baza criteriilor de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, cuprinse în anexa la 
Contractul Individual de Muncă, a fiecărui salariat şi a prevederilor Regulamentului intern al 
societăţii-capitolul X- Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor, prin 
utilizarea formularului: Fişa de evaluare anuală a angajatului- cod PS 12-RO-F6,  conform 
căruia nivelul de performanţă al angajaţilor din subordine a fost evaluat la sfârşitul fiecărui an de 
către directorul de resort în cazul Sucursalei Deva, respectiv șeful de laborator în cazul 
Laboratorului Deva; 

• în perioada 2016 - 2017 participarea la cursuri de pregătire/perfecționare 
profesională a angajaților sucursalei și a laboratorului a fost extrem de redusă, fapt ce a condus la 
limitarea accesului la noutăți specifice domeniului de activitate. 
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Soluție  propusă:  
• Respectarea cerinței standardului nr.3 stabilită la pct.3.2.5. prin asigurarea 

participării tuturor salariaților Sucursalei Deva și Laboratorului Deva la cursuri de 
pregătire/perfecţionare profesională specifice domeniului de activitate,  inclusiv a celor  impuse 
de anumite acte normative .  

 
Standardul 4 – Structura organizatorică 
Constatări: 

•  structurile organizatorice ale celor două structuri corespund scopului şi misiunii 
acestora, încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie realizându-se cu 
respectarea concordanţei dintre natura posturilor şi competenţele profesionale şi manageriale 
necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi; 

• prin fişele posturilor sunt bine definite, clare şi coerente competenţa, 
responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta; 

• delegarea de competențe s-a stabilit prin decizii ale Directorului General al societății 
avându-se în vedere imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de 
riscurile asociate acestor decizii; 

•  delegarea de competențe către un salariat a avut în vedere evitarea conflictelor de 
interese şi a situaţiilor de incompatibilitate și a respectat raportul dintre complexitatea 
sarcinilor/atribuțiilor delegate și cunoștințele, experiența și capacitatea necesară efectuării actului 
de autoritate încredințat. 

 
Standardul 5 – Obiective 
Constatări: 

• au fost definite obiective specifice la nivelul serviciului Monitorizare obiective 
miniere din cadrul Sucursalei Deva și a Laboratorului Deva, care corespund domeniilor specifice 
de activitate având la bază reglementările legale. 

• analiza obiectivelor specifice activităților desfășurate în cadrul celor două structuri a 
evidenţiat faptul că, formularea acestora nu răspunde în totalitate pachetului de cerințe SMART. 
 
Soluție propusă:  

• Reformularea obiectivelor specifice activităților desfășurate în cadrul Sucursalei 
Deva răspunzând pachetului de cerințe SMART astfel încât, acestea să fie clar definite, suficiente 
pentru a comunica o cerinţă clară, realizabile, compatibile cu alte obiective, relevante şi limitate 
în timp. 

 
Standardul 6 – Planificarea 
Constatări: 

• în cele mai multe situaţii, alocarea resurselor materiale, financiare și umane  în 
concordanţă cu obiectivele este respectată, dar există şi cazuri în care, deşi nu sunt modificate 
obiectivele, este necesar ca pentru desfăşurarea activităţilor să fie stabilite măsuri de adaptare la 
resursele existente; 

• implementarea cerinței referitoare la coordonarea deciziilor și acțiunilor 
desfășurate în cadrul serviciului Monitorizare obiective miniere din cadrul Sucursalei Deva cu cele 
ale altor compartimente din cadrul societății, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei, este 
bine realizată.  
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Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor 
Constatări: 

• conducerea Sucursalei Deva și a Laboratorului Deva a asigurat monitorizarea 
performanțelor pentru fiecare obiectiv specific şi activitate aflate în coordonare prin intermediul 
unor indicatori de performanță/rezultat  relevanți, cantitativi și calitativi; 

• evaluarea performanțelor s-a realizat anual și a avut ca scop identificarea 
rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele stabilite și a oportunităţilor de realocare a 
resurselor; 

• procesul de monitorizare a performanţelor s-a realizează cu respectarea 
principiilor transparenţei şi accesului liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public, nefiind 
semnalate abateri de la obiective;  

• rapoartele anuale de monitorizare a performanțelor pentru fiecare obiectiv 
specific au fost transmise Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/managerial a societății în termenul legal.  

 
Standardul 8 – Managementul riscul 
Constatări: 

• la nivelul Sucursalei și Laboratorului Deva, urmare a analizei documentelor, s-a 
constatat aplicarea prevederilor procedurii de sistem PS 01- Managementul riscurilor și 
regulamentul de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor, desemnarea 
persoanei ce îndeplinește rolul de responsabil cu riscurile şi existența documentului Registrul 
riscurilor.Acest document este revizuit la sfârşitul fiecărui an şi aprobat de către directorul 
general; 

• Registrul riscurilor aferent fiecări structuri consiliate cuprinde riscurile cu 
expunere medie şi mare care pot afecta atingerea obiectivelor specifice, probabilitatea de apariţie 
şi impactul acestora precum şi măsurile de control intern asociate pentru limitarea riscurilor;  

• evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale s-a concretizat prin 
determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact; 

• garantarea realizării obiectivelor propuse a presupus stabilirea şi implementarea 
de dispozitive de control adecvate şi suficiente, astfel încât riscurile asociate obiectivelor să fie 
controlate şi menţinute în limitele acceptate; 

• Echipa de gestionare a riscurilor constituită la nivelul S Conversmin S.A. 
București a analizat, evaluat și actualizat principalele riscuri proprii activităților desfășurate în 
cadrul tuturor structurilor organizatorice, asociate obiectivelor specifice ale acestora, conform 
Procesului-verbal încheiat în data de 09.12.2016, fiind completate și actualizate Registrele 
Riscurilor pentru anul 2016; 

Avînd în vedere faptul că, procesul de gestionare a riscurilor s-a desfășurat doar în 
măsura identificării, prioritizării  și evaluării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor 
specifice fiecărei structuri organizatorice, auditorii recomandă: 
 
Soluții propuse:  

• Formularea opiniilor cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla 
fiecare risc  identificat și completarea Formularului de alertă la risc, ataşând la acesta 
documentaţia fiecărui risc identificat 

• Întrunirea  echipei de gestionare a riscurilor (EGR) în şedinţe de lucru, asistate 
de către directorul general, în vederea realizării de analize a noilor riscuri raportate,  pe baza 
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datelor cuprinse în formularele de alertă la risc , stabilind resursele care pot fi alocate 
acţiunilor propuse pentru contracararea riscurilor; 

• Deschiderea Fișei de urmărire a riscului  pentru fiecare risc identificat și 
evaluat  pe baza informațiilor cuprinse în formularele de alertă și în documentația aferentă,  în 
vederea monitorizării implementării măsurilor de control stabilite. 

 
Standardul 9 – Proceduri 
Constatări: 

• procedurile formalizate existente la nivelul Sucursalei și Laboratorului Deva 
îndeplinesc condiţiile de formă,  au o structură coerentă dar nu acoperă întreaga sferă de 
activitate derulată în cadrul acetor structuri; 
 

• cadrul procedural actualizat la data de 10.09.2014 se află în curs de actualizare și 
completare cu noi proceduri scrise aflate în lucru; 

• în cadrul procedurilor scrise, funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare a 
operaţiunilor sunt funcţii separate şi exercitate de persoane diferite;  

• accesul la resurse al angajaților este posibil prin redactarea/completarea 
documentelor administrative corespunzătoare; 

• este elaborată şi aprobată, dar niciodată aplicată (deoarece nu au apărut condiţiile 
necesare) procedura de sistem privind Gestionarea abaterilor de la procedurile aprobate. 

 
Standardul 10 – Supravegherea 
Constatări: 

• la nivelul celor două structuri consiliate, ale căror documente au fost analizate pe 
parcursul misiunii, managementul asigură supervizarea tuturor activităţilor care le intră în aria de 
competenţă; 

• activităţile care presupun riscuri semnificative sunt supravegheate corespunzător, 
stabilindu-se controale suficiente şi adecvate pentru diminuarea riscurilor asociate.  

 
Standardul 11 – Continuitatea activității 
Constatări: 

• a fost asigurată continuitatea activităţii în cadrul Sucursalei și Laboratorului Deva 
prin decizii interne ale Directorului General privind modalitatea de înlocuire a personalului  în 
situațiile de absență motivată din societate; 

• în ceea ce priveşte cerinţa standardului referitoare la asigurarea unui echilibru între 
volumul activităților și structura personalului, au fost luate măsuri care să prevină situațiile de 
discontinuitate. 

 
Standardul 12 – Informarea și comunicarea 
Constatări: 

• au fost identificate tipurile de informaţii, conţinutul, frecvenţa, sursele şi 
destinatarii acestora, necesare personalului de conducere şi de execuţie pentru îndeplinirea 
sarcinilor; 

• în cadrul procedurilor scrise elaborate, au fost stabilite tipurile de informaţii, 
conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât personalul de 
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conducere şi cel de execuţie, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini 
sarcinile de serviciu; 

• canalele adecvate de comunicare - prin care şefii şi personalul de execuţie din cadrul 
Sucursalei ;i Laboratorului Deva sunt informaţi cu privire la proiectele de decizii sau iniţiative, 
adoptate la nivel de societate, care le-ar putea afecta sarcinile şi responsabilităţile – rămân în 
continuare şedinţele, cu condiţia ca şefii să îşi informeze în mod corespunzător personalul.  
 
Standardul 13 – Gestionarea documentelor 
Constatări: 

• în cadrul procedurilor scrise elaborate în cadrul Sucursalei și Laboratorului Deva au 
fost evidențiate activitățile privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea 
şi arhivarea documentelor interne şi externe specifice domeniului; 

• documentele curente (registrul de corespondență, registrul de riscuri, rapoarte, 
note, adrese, etc) sunt păstrate în dosare și bibliorafturi în ordinea constituirii lor; 

• la nivelul Sucursalei Deva, dosarele de urmărire a derulării contractelor atribuite 
cuprind documentele ce atestă verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă 
a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică și normele 
tehnice în vigoare; 

• în cadrul Laboratorului Deva, se efectuează permanent ținerea sub control a tuturor 
documentelor generate intern sau din surse externe care fac parte din Sistemul de Management 
al Calității. 

 
4.6.1.2. Misiuni de consiliere informală 

 

În cadrul planului anual 2017, a fost cuprinsă o misiune de consiliere cu caracter 
informal cu tema: Îndrumare metodologică şi monitorizare a activităţii de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial din cadrul organizației. 

Scopul activităţii de consiliere a vizat facilitarea cunoaşterii şi înţelegerii cerințelor 
standardelor de management/control intern, prezentate în O.S.G.G. nr.400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, de către personalul 
organizaţiei şi monitorizarea operaţiunii de pregătire a autoevaluării sistemului de control 
intern/managerial implementat la nivelul entităţii, în vederea elaborării raportului anual. 
                Consilierea cu caracter informal  s-a desfăşurat, prin participarea şefului biroului Audit 
Public Intern în cadrul reuniunilor Comisiei interne de monitorizare și dezvoltare a sistemului  de 
control intern/managerial, a întâlnirilor Echipei de gestionare a riscurilor  şi la schimburi curente 
de informaţii, cu personalul din cadrul societății. 
 

4.6.2. Realizarea altor acțiuni- nu a fost cazul 
 
 
 
 

Auditul intern din cadrul Societății CONVERSMIN SA București  a reușit în ultimii ani 
să-și promoveze activitatea printr-o abordare bazată pe implicare, care a presupus o colaborare 
mai strânsă între audit și conducerea societății  în  ceea ce privește buna gestiune a riscului, a 
controlului și a proceselor de administrare.  

CAPITOLUL 5. CONCLUZII 
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Activitatea de audit intern a fost o activitate complexă, care a presupus o bună pregatire 
generală, a necesitat relații permanente cu managementul de linie, managementul general și nu 
în ultimul rând a arătat o disponibilitate în pregatirea sistematică a auditorilor interni  pentru 
fiecare misiune . 

Calitatea rapoartelor de audit intern a constituit unul din obiectivele principale ale 
activității biroului de audit intern, deoarece aceste documente reprezintă esența muncii de audit 
intern, reflectând totodată capacitatea profesională a auditorilor  interni. 

Activitatea de audit intern este sprijinită de către conducerea Societății Conversmin SA 
București, care apreciază calitatea asigurării şi consilierii oferite de către auditori. 

Misiunile de audit intern  și consiliere  informală desfaşurate în cursul anului 2016 au 
asigurat creşterea gradului de control deţinut asupra activităţilor ce se desfaşoară în cadrul 
societății, constituind un îndrumar pentru îmbunătăţirea calităţii operaţiunilor, ajutând 
structurile auditate să îşi atingă obiectivele printr-o evaluare şi o abordare sistematică şi 
metodică a riscurilor. 

 

Progresele înregistrate de entitate prin implementarea recomandărilor auditorilor s-au 
materializat prin: 

• Generarea de propuneri de noi obiective si de îmbunatarire a celor existente, 
ținand cont de cerintele SMART; 

• Redefinirea indicatorilor de performanță prin încadrarea în cerinţele conceptului 
SMART odată cu  reevaluarea acestora; 

• Actualizarea formei Registrului riscurilor conform modelului din anexa nr. 2A la 
OSGG nr. 400/2015 actualizat ( forma de redactare cu 12 coloane); 

• Revizuirea și actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile 
modificări legislative apărute în domeniul achizițiilor publice; 

• Elaborarea de noi proceduri scrise care să acopere întreaga sferă de activitate 
derulată și detalierea practică a prevederilor normative generale la specificul activităţii de 
achiziții publice  desfăşurate în cadrul societăţii; 

• Înregistrarea tuturor documentelor intrate, ieșite ori întocmite pentru uz intern, 
inclusiv a Planului anual de activitate privund relația cu mass-media, utilizând registrul de 
corespondență a serviciului Management, Strategii, comunicare pentru: 

- evidența și vizualizarea în orice moment a documentelor și a locului unde se 
află acestea; 

- evidența rezoluțiilor date pe aceste documente și persoanele responsabile 
soluționarea lor; 

- redactarea răspunsurilor în termenul stabilit prin rezoluția dată, asigurându-
se astfel răspunsurile către petenți cât și descărcarea documentului ca urmare a soluționării lui; 

• Prioritizarea temelor propuse în programele de pregătire profesională ale 
salariaților organizației în funcţie de necesităţile realizării eficiente a obiectivelor specifice 
fiecărui serviciu și selectarea participanților la cursuri în funcție de competențele individuale și 
de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă. 

   Perceperea corectă de către întreg personalul organizaţiei, a rolului de consultanţă şi 
asigurare al auditului intern, ca fiind un ajutor care evaluează, monitorizează şi supervizează 
funcţionalitatea sistemului de management şi control intern, a fost demonstrată prin 
implementarea recomandărilor auditorilor stabilite în rapoartele de audit  și a soluțiilor stabilite 
prin consultanța oferită.  
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Documentele  elaborate la nivel de societate, cât și  obiectivele şi acţiunile stabilite  a fi 
implementate în perioada viitoare, certifică cunoașterea și respectarea cerinţelor generale ale 
standardelor cuprinse în O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice. 

   Pe parcursul anului 2017, biroul de audit intern a avut o contribuție semnificativă la 
îmbunătățirea sistemului decizional prin consultanța și consilierea oferită și la îmbunătățirea 
proceselor de management al riscurilor, fiind o prezență activă în cadrul societății. 
 
 
 
 
 

 

            Pentru creşterea calităţii misiunilor de audit, considerăm necesară îmbunătăţirea 
pregătirii profesionale a auditorilor interni, prin participare la seminarii şi consultări organizate 
de către ministerul de resort și la programe de instruire pe teme aferente domeniilor Cadrului de 
competenţe al auditorului intern. 
 

De asemenea, pentru a asigura respectarea principiului periodicităţii în auditare de trei 
ani se impune, în limita fondurilor disponibile, ocuparea postului vacant de auditor intern  și 
suplimentarea  cu un post de execuție a efectivului biroului de audit intern, în vederea acoperirii 
sferei auditabile atât la sediul central cât și în cadrul structurilor aflate în teritoriu ( 2 sucursale, 5 
puncte de lucru și 2 laboratoare). 

 

Anexele nr.1-17 fac parte din prezentul raport. 
 

 
 
 
        Avizat,                                                                                                        Întocmit, 
 Şef Birou Audit Intern                                                                      Auditor intern 
    Găman Cristina                                                                               Archip Carla 
 
                                                                                                                                                                                           
  
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

CAPITOLUL 6. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE 
AUDIT INTERN 


