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I.1 Identificarea instituției 
 

  Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti, cu sediul in 
str. Mendeleev, nr.36-38, sect.1  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. 

  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. 

Conducerea biroului de audit public intern este asigurată de către doamna Archip Camelia 
Carla  cu următoarele date de contact: 

- Telefon: 0725208266 
- Email: serviciul.api@conversmin.ro. 
  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).   
 
I.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, 
fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii de audit public intern. 
  

CAPITOLUL I. Informații generale 
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 I.3. Perioada de raportare 
 

          Raportul de audit intern se referă la perioada 01.01.2018- 31.12.2018. 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit 
intern la data de 31 decembrie 2018  din cadrul Societății Conversmin SA. De asemenea este 
prezentată activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit din cadrul Societății 
Conversmin SA în cursul anului 2018, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 
UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2018. 

I.4. Persoanele care au  întocmit raportul şi calitatea acestora  
 

   Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul biroului de audit intern din cadrul  
Societății CONVERSMIN  SA. Persoanele implicate în acest proces, precum și datele de contact 
aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Nume Prenume Funcția Telefon E-mail 

1 Archip Camelia Carla Sef birou  - 
 
serviciul.api@conversmin.ro. 

 

                                                                   
I.5. Documentele analizate 
  

   La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2018 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 
2018, 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 2018, 
Planul multianual de audit intern (2018-2020), Planul de audit intern pe anul 2018; 

 

• 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 2018, 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 2018; 

 

• realizarea misiunilor de consiliere: 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; 
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• 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. 
 
1.6.  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. 
 
 
 
 
2.1. Planificarea activității de audit intern 
 
  Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie 
îndeplinite pe o anumită periaoadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor 
sarcini. 
 
În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se realizează 
multianual, pe o perioadă de trei ani, dar și anual.Calculul si repartizarea resurselor se realizează 
doar pe orizontul de timp mai scurt(1 an). 
 
Criteriile de analiză de risc  utilizate în cadrul planificării anuale si multianuale sunt următoarele: 
probabliltatea și  impactul riscurilor(expunerea la risc), iar activitatea de selectare a 
temelor/misiunilor de audit reprezintă  perspectiva îmbunătățirii în ansamblu a  performanțelor 
activităților . Menționăm că riscurile sunt reevaluate periodic la nivelul biroului de audit public 
intern. 
 

Menționăm că la nivelul S.Conversmin SA, biroul de audit public intern a elaborat planul  
multianual 2018-2020 care  a fost aprobat de către Directorul General al societății în data de 
17.12.2017.  

          De asemenea a fost elaborat planul anual pentru anul 2018 care  a fost aprobat de 
către Directorul General al societății în data de 22.11.2017  
 
În cadrul planului anual pentru 2018 au fost planificate 3 misiuni de asigurare și o misiune de 
consiliere informală. 
 
2.2. Misiunile de audit public intern realizate 
 
La nivelul S.Conversmin SA, în cadrul anului 2018 au fost realizate un număr de 3 misiuni de asigurare. 
Având in vedere fatul că  în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a 
constatat că in cadrul biroului de audit public intern au fost realizate urmatoarele:  

CAPITOLUL 2. Prezentarea activității de audit public intern aferente anului 2018 
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- 1 misiune de asigurare unde s-a abordat domeniul financiar contabil 
- 2 misiuni de asigurare unde s-a abordat domeniul functiilor specifice entității. 

 
În cadrul misiunilorde audit public intern derulate în cursul anului 2018, la nivelul S.Conversmin 
SA , au fost constatate un număr de  O  iregularități. 
 
Menționăm că toate recomandările au fost însușite de conducerea  S.Conversmin SA. 
 
Planificarea misiunilor de evaluare a activităţilor de audit intern - Nu este cazul. 
Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul. 
 
 
CAPITOLUL 3- Situația actuală a auditului public intern 
 
 
2.1. Înfințarea  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 2018  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. 
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     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. 

În cadrul Societății Conversmin S.A. în anul 2018, numirea conducerii structurii de audit 
public intern s-a realizat cu respectarea prevederilor legale prin emiterea avizului  cu nr. 
100.123/07.02.2018 de către  Ministerul Economiei. 

 
În cadrul Societății Conversmin S.A. nu a fost cazul de numire sau de revocare a 

auditorilor interni în anul 2018. 
 

2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 
 

Pe parcursul anului 2018, 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 2018, nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a acestor prevederi. 
 

 2.4.3. Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise 
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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 urmând a fi actualizate conform OSGG nr.600/2018. 

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.  
 

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 11.12.2018. 

       
2.5.2. Realizarea evaluării externe 
 
În anul 2018 activitatea biroului de audit public intern din cadrul S.Conversmin SA nu a 

fost evaluată de către organul ierarhic superior(Ministerul Economiei), nici de către Curtea de 
Conturi a României .  
         
        2.6. Resursele  umane alocate compartimentului de audit intern 
 

 2.6.1.  Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2018 
 

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 50%. 
 
 

2.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2018 
  

 Rata fluctuației personalului de conducere =100%; ( un șef birou) 
 Rata fluctuației personalului de execuție= 100% ( un auditor intern plecat în 

concediu de  maternitate din luna februarie 2018 și un post vacant) 
 

2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2018 
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 Șeful de birou și auditorul intern din cadrul Biroului Audit Public Intern au studii 
superioare de lungă durată în domeniul economic, vorbitori de limba engleză, cu următoarele 
certificări naționale: 

 

• șef birou: expert achiziții publice, inspector resurse umane, manager resurse umane, 
economist,  formator,  auditor intern în sectorul public; 

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

• 1 post vacant 
 

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): 65%; 

 

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 2017-2018, prelungit 
prin act aditional. 

 

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 2018 
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 20 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 5 zile. 

 

 În cursul anului 2018, cea mai uzitată formă de pregătire profesională a auditorilor interni 
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a fost participarea la  cursurile de perfecționare organizate de instituții specializate autorizate 
ANC, pe teme aferente domeniilor Cadrului de competenţe și specifice entităţii publice. 
 
 
 
 
4.1. Planificarea activității de audit 
 

4.1.1. Planificarea multianuală 
 

    Planul multianual de audit intern 2018-2020 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.  
 

   În urma analizei efectuate pe 10 domenii auditabile, au fost stabilite un număr de 12 
misiuni de asigurare ce vor fi desfășurate în perioada 2018-2020. 

     Acest proces a fost finalizat cu elaborarea referatului de justificare nr. 35/09.11.2017, 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 2018-2020 a fost aprobat de către Directorul General al societății în 
data de 17.11.2017 

CAPITOLUL 4. PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR  DE AUDIT INTERN 
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    4.1.2. Planificarea anuală 
 

Elaborarea planului  anual 2018 s-a realizat  prin extragerea misiunilor de audit din cadrul 
planului multianual 2018-2020 şi ierarhizarea acestora în funcţie de priorităţi şi de rezultatele 
reevaluărilor anuale de risc. 

 

În cadrul planului  anual 2018 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 2018 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 2018  se regăsesc detaliate în cadrul referatului 
de justificare nr. 37/20.11.2017 

Planul anual 2018 elaborat de către biroul API al societății a fost aprobat de către Directorul 
General al societății în data de 22.11.2017 

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

 

Gradul de realizare a Planului anual 2018 a fost de 100%. 

         
4.2. Realizarea misiunilor de audit intern 
 

Pe parcursul anului 2018, 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) 
 

        Gestionarea bunurilor aflate în patrimoniu- inventarierea bunurilor 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit:  
 

                    Inventarierea bunurilor aflate în patrimoniu 
1. Pregătirea inventarierii; 
2. Desfășurarea  inventarierii; 
3. Valorificarea rezultatelor inventarierii anuale; 
4. Efectuarea casării bunurilor propuse la inventariere 

 
Constatări : 
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• Procedura operațională elaborată de către serviciul Financiar- contabilitate privind 
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 
respectă Normele metodologice proprii societății privind elaborarea procedurilor 
operaționale, abordând toate componentele precizate în modelul de procedură 
operaţională stabilit de OSGG 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial, republicat; 

•  Cadrul procedural descrie corespunzător toate activităţile/acţiunile care sunt 
necesare pentru a asigura realizarea în condiţii de eficienţă a activității de 
inventariere a patrimoniului; 

• Procedura operațională  îndeplinește condiţiile de formă, are o structură coerentă și 
acoperă toate obiectivele care trebuie urmărite în activitatea de inventariere 
patrimonială; 

• Prezentarea completă a componentelor procedurii operaționale a determinat 
asigurarea unei documentaţii coerente şi precise care oferă procedurii simplitatea 
şi caracterul unui instrument de lucru, uşor de examinat şi aplicat. 

Recomandări  formulate: 
 

• Procedurile elaborate trebuie să fie în conformitate cu structura prevăzută în Anexa nr. 2 
din OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial. 

• Actualizarea procedurii documentate pentru activitățile de inventariere prin adaptarea  la 
noile modificări legislative; 

 
2. Desfășurarea  inventarierii; 

 
În temeiul  prevederilor  OMFP nr. nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea  inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii: 

       ”Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și 
specificul activității fiecărei entități”. 

 
  Din examinarea datelor din balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2017 a rezultat 

faptul că, au fost inventariate toate bunurile înregistrate în evidența bilanțieră și extrabilanțieră a 
societății.   

  În urma verificării modului de întocmire și completare, de către membrii comisiilor de 
inventariere,  a listelor de inventariere au fost constatate  următoarele: 

• toate bunurile inventariate au fost cuprinse în liste de inventariere, întocmite pe categorii 
de bunuri; 

• bunurile de natura imobilizărilor corporale și necorporale, a obiectelor de inventar 
aparținând entității, fiind date în folosință direct personalului societății, au fost inscripționate cu 
numere de inventar, prin etichetare și coduri; 

• comisiile de inventariere au stabilit existența faptică prin numărarea și măsurarea 
bunurilor, apreciind starea lor de degradare și au întocmit liste de inventariere separat pe fiecare 
persoană responsabilă de păstrarea și gestionarea bunurilor aflate în folosință; 

•  listele de inventariere (cod 14-3-12) au fost completate fără spaţii libere şi fără ştersături 
cu denumirea corectă a bunurilor, a valorii contabile și de inventar a acestora și au fost semnate 
pe fiecare filă de către toți membrii comisiei și responsabilul cu gestionarea mijloacelor fixe și a 
obiectelor de inventar; 

• la sediul central din București au fost întocmite liste separate cu documente justificative 
care atestă inventarierea pentru:  

ü imobilizări corporale - în valoare de - lei; 
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ü mijloace fixe preluate în folosință gratuită pe o perioadă de cinci ani de către societate, 
conform anexei la Ordinul MECMA nr. 666/24.06.2016 și 668/24.06.2016, precum și mijloace 
fixe și obiecte de inventar achiziționate ulterior; 

ü imobilizări necorporale : licențe- în valoare de - lei; 
                                                            soft-uri în valoare de - lei; 
  

ü bunuri materiale de natura obiectelor de inventar- în valoare de - lei;  
ü bonuri valorice de combustibil în valoare de -lei; 
ü formulare cu regim special- în valoare de - lei; 
ü disponibilități aflate în conturi la bănci precum și numerarul din casierie la 31.12.2014- 

în valoare de - lei; 
ü bunuri extracontabile aflate la sediul București- în valoare de - lei. 

 
• la sediile din teritoriu, respectiv: Sucursala Deva și punctele de lucru Oravița, Petroșani, 

Târgu-Jiu, Sucursala Baia Mare, punct de lucru Vatra Dornei și Laborator Vatra Dornei au fost 
întocmite liste separate cu documente justificative care atestă inventarierea; 

• fiecare filă a listelor de inventariere a fost semnată de către membrii comisiei/ 
subcomisiilor de inventariere și responsabilul cu gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar; 

• pe ultima filă a listei de inventariere, responsabilul cu gestionarea mijloacelor fixe și a 
obiectelor de inventar, aflat la sediul central, a menționat că toate bunurile au fost inventariate și 
consemnate în liste în prezența sa și nu are obiecții cu privire la modul de efectuare a 
inventarierii. 

 
3. Valorificarea rezultatelor inventarierii anuale; 
În conformitate cu art. 4, pct. 42 din anexa la OMFP 2861/2009, pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii, rezultatele inventarierii ( plusuri/ minusuri / compensări ) se înregistrează 
în contabilitate pe baza Procesului- verbal privind rezultatele inventarierii. 
 

Analizând documentele puse la dispoziție s-au constatat următoarele: 
• stocurile faptice au fost stabilite de către comisia/ subcomisiile de inventariere prin 

numărare sau măsurare; 
• verificând concordanța dintre stocurile înscrise în contabilitate la data efectuării 

inventarierii și stocurile scriptice înscrise în listele de inventar s-a constatat faptul că sunt 
identice; 

• nu au fost constatate diferențe cantitative și valorice între inventarul faptic și evidența 
contabilă; 

 
• rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia centrală de inventariere în 

procesul verbal nr.5371/31.12.2017 (însoțit de 12 anexe), care cuprinde inclusiv procesele- verbale 
privind rezultatele inventarierii încheiate la sucursalele: 518/29.12.2017- Sucursala Baia Mare; 
312/29.12.2017;314/29.12.2017;319/29.12.2017; 319/29.12.2017;321/29.12.2017 - Sucursala Deva 
și punctele de lucru din teritoriu: 442/29.12.2017- Laborator Vatra Dornei; 168/29.12.2017- 
punct de lucru Vatra Dornei; 

• procesul verbal de inventariere cuprinde  propunerile comisiei de inventariere privind 
casarea/declasarea/scoaterea din evidența contabilă a unor mijloace fixe, obiecte de inventar și 
bunuri  materiale  depreciate, inutilizabile sau deteriorate. 

• rezultatele inventarierii au fost înscrise în Registrul- inventar, grupate după natura lor, 
conform posturilor din bilanţ. 
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Inventarierea anuală a patrimoniului S.CONVERSMIN SA București s-a desfășurat în 
concordanță cu cerințele procedurii operaționale specifice societății, ca o lucrare premergătoare, 
obligatorie, întocmirii bilanțului contabil anual. 
 

4.Efectuarea casării bunurilor propuse la inventariere 
 

Constatari:  
 
Procedura operațională  privind casarea/declasarea/scoaterea din uz a bunurilor propuse la 
inventariere există (PO 07.1.07) dar nu este acualizată conform noilor modificari legislative.  

La finele anului 2017 au fost menținute  în patrimoniul societății și în evidența contabilă  
bunurile  pentru care au  fost formulate propuneri de casare  conform notei 385/17.03.2017 și 
aprobate în hotărârea nr.3/din data de 20.03.2018; 

 Casarea mijloacelor fixe și scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar a fost 
efectuată în cursul anului 2018 conform decizie de numire a comisiei de casare nr.- 
45/16.07.2018. 

Acțiunea  s-a desfășurat în perioada 16.07.2018-20.07.2018 îndeplinindu-se toate prevederile 
legale comform proceselor verbale de scoatere din funcțiune/uz anexate la procesul verbal. 

Recomandări formulate: 

•  Actualizarea procedurii documentate privind casarea/declasarea/scoaterea din uz a 
bunurilor propuse la inventariere  prin adaptarea la noile modificari legislative; 

 
Situaţia privind stadiul de implementare a standardelor cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial la nivelul serviciului Financiar Contabilitate  se prezintă după cum 
rmează: 

Standardul 1 – Etica şi integritatea 
  

• personalul Serviciului Financiar-Contabilitate a 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 Serviciului Financiar- contabilitate cunoaște 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. Răspunsurile la interviurile 
purtate pe parcursul misiunii de audit au reliefat faptul că, organizarea și desfășurarea 
activităților în cadrul Serviciului Financiar- contabilitate nu a necesitat aplicarea acestei 
proceduri, element considerat pozitiv, dar care face imposibilă evaluarea aplicabilității 
aspectelor surprinse în conţinutul procedurii.  
Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini 
 

• atribuţiile stabilite serviciului Financiar- contabilitate şi prevăzute în cadrul 
ROF-ului societății sunt clare, concrete, complete și asigură aria de competenţă necesară 
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pentru realizarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, fiind în conformitate cu 
cadrul de reglementare în vigoare;  

• fișele de  post ale personalului serviciului FC asigură informațiile necesare 
ocupării posturilor și  sunt datate și semnate pentru luare la cunoștiință de către titulari. 
Stabilirea responsabilităţilor personalului serviciului în fişele de post s-a realizat în corelaţie 
cu funcţia deţinută şi cu pregătirea profesională a salariatului, conform cadrului normativ; 

• acualizarea fișelor de post ale personalului serviciului Financiar- Contabilitate 
s-a realizat cu data de 06.03.2017, pe parcursul misiunii de audit, ca urmare a adresei 
Ministerului Economiei nr. 624/16.02.2017 prin care se comunică recomandarea 
Secretariatului General al Guvernului privind includerea atribuțiilor specifice implementării 
SCIM în fișele de post, precum și solicitarea biroului PPDSSMIG din cadrul societății privind 
actualizarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și situații de urgență; 

• în vederea implementării cerinței referitoare la anticorupție persoanele  
responsabile din cadrul Direcției Economice au aplicat măsurile 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 
 

• cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii 
sarcinilor/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, 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 de către directorul de 
resort, la sfârşitul fiecărui an; 

• participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională, 
în cursul anului 2017  a fost extrem de redusă. 
Numărul personalului existent în cadrul serviciului, în situaţia plecării la cursuri, face 
imposibilă asigurarea continuităţii activităţilor;   

Recomandari formulate:  
 

• Asigurarea participării la cursurile de pregătire/perfecţionare profesională 
impuse de anumite acte normative,  specifice domeniului de activitate.  
Standardul 4 – Structura organizatorică 
  

• structura organizatorică a serviciului corespunde scopului şi misiunii acestuia, 
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; 

• prin fişele posturilor sunt bine definite, clare şi coerente competenţa, 
responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta; 
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• delegarea de competențe s-a stabilit prin decizii ale Directorului General al 
societății și dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate și cunoștințele, experiența și 
capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat. 
Standardul 5 – Obiective 

• au fost elaborate şi aprobate de către conducere obiectivele specifice 
activităților desfășurate în cadrul serviciului Financiar-contabilitate;  

• analiza obiectivelor specifice a evidenţiat faptul că, formularea acestora ține 
cont de condiția SMART 
Standardul 6 – Planificarea 
 

• prima cerinţă a acestui standard - alocarea resurselor în concordanţă cu 
obiectivele este respectată, acordându-se importanţa cuvenită asigurării corespunzătoare a 
echilibrului dintre resursele materiale, financiare și umane necesare desfășurării activităților 
și volumul acestora; 

• implementarea cerinței referitoare la coordonarea deciziilor din cadrul 
serviciului FC cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei 
este bine realizată.  
Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor 
 

• la nivelul serviciului Financiar- contabilitate au fost definiţi indicatori de 
performanţă asociaţi obiectivelor specifice ce sunt calculați la sfârşitul fiecărui an și utilizați 
pentru evaluarea atingerii obiectivelor la parametri propuși; 

• corelarea indicatorilor de performanţă cu obiectivele specifice a demonstrat 
faptul că, aceştia sunt definiţi atât ca indicatori cantitativi, cât şi calitativi. 

• indicatorii de performanţă calitativi corespund cerinţei de a fi definiți SMART 
conform noilor prevederi ale OSGG nr. 400/2015. 
 
Recomandari formulate: 
  

• Actualizarea indicatorilor de performanta stabiliti conform cu OSGG nr. 600/2018  
Standardul 8 – Managementul riscului  
 

• la nivelul serviciului Financiar-contabilitate, urmare a analizei documentelor, 
s-a constatat aplicarea prevederilor procedurii de sistem PS 01- Managementul riscurilor, 
desemnarea persoanei ce îndeplinește rolul de responsabil cu riscurile şi existența 
documentului Registrului riscurilor; 

• au fost menționate în fișele de post ale personalului serviciului FC atribuții 
privind gestionarea riscurilor, considerându-se ca fiind o activitate ce solicită o atenţie 
specială; 

• Registrului riscurilor elaborat la nivelul serviciului Financiar- contabilitate 
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. Acest document este revizuit la sfârşitul fiecărui an şi aprobat de 
către directorul general; 

 
      Recomandari formulate: 
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• Elaborarea Registrului riscurilor stabilit la nivelul serviciului Financiar-Contabil in 

conformitate cu prevederile  OSGG nr. 600/2018 (conform standard nr.8- Managementul Riscului) 
Standardul 9 – Proceduri 
 

• procedurile scrise existente îndeplinesc condiţiile de formă,  au o structură 
coerentă,  acoperă întreaga sferă de activitate derulată în cadrul serviciului 
Financiar-Contabilitate, dar nu sunt actualizate în conformitate cu noile modificări 
legislative apărute. 

 
• cadrul procedural  a fost actualizat la data de 15.07.2014 
• 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; 
 
Recomandari formulate: 
 

• Procedurile elaborate trebuie să fie în conformitate cu structura prevăzută în Anexa nr. 2 
din OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial. 

Standardul 10 – Supravegherea 
  

• conducerea serviciului Financiar-contabilitate 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 activităţii 
 

• a fost asigurată continuitatea activităţii în cadrul serviciului Financiar-
contabilitate 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, așa cum s-a punctat anterior în cuprinsul 
acestui material – au fost luate măsuri care să prevină situațiile de discontinuitate. 
Standardul 12 – Informarea şi comunicarea 
 au fost identificate tipurile de informaţii, conţinutul, frecvenţa, sursele şi destinatarii 
acestora, necesare personalului de conducere şi de execuţie pentru îndeplinirea sarcinilor; 

• canalele adecvate de comunicare - prin care şefii şi personalul de execuţie din 
cadrul serviciului FC 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 
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• în cadrul procedurilor scrise elaborate în cadrul serviciului Financiar-
contabilitate au fost evidențiate activitățile privind înregistrarea, expedierea, redactarea, 
îndosarierea, protejarea şi arhivarea documentelor interne şi externe; 

• 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; 
Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară 
  

• la nivelul serviciului Financiar-contabilitate există elaborat „Manualul de 
Politici și Principii Contabile”, în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 
financiare anuale consolidate; 

• conducerea serviciului Financiar-contabilitate asigură calitatea informaţiilor şi 
datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele 
şi pasivele societății ( rapoarte lunare către CA ). 

 
4.2.3. Misiuni  de audit privind achizițiile publice: 0  
4.2.4. Misiuni  de audit privind resursele umane: 0  
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: 2(doua)  
 

    4.2.8.1.Gestionarea obiectivelor miniere” si “Managementul statiilor de 
epurare” 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit:  
1. Organizarea și funcționarea serviciului Monitorizare Postînchidere ; 
2. Gestionarea obiectivelor miniere și Managementul stațiilor de epurare  
3. Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității serviciului 

monitorizare postînchidere. 
 

Constatări : 
1. Organizarea și funcționarea serviciului Monitorizare Postînchidere 
În baza cerințelor standardului nr. 2- ”Atribuții,funcții,sarcini”, din OSGG nr. 400/2015  

pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial: ” Conducerea entităţii publice asigură 
întocmirea şi actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entităţii publice, a regulamentelor 
interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică angajaţilor” 
          La data intervenției la fața locului, în urma examinării consemnărilor, pentru derularea 
acestor activităţi, au fost definite, în cadrul fișelor de post, atribuții care prin modul de 
formulare sunt conforme cu activitatea desfășurată și au un conținut clar privind modul de 
desfășurare al acțiunilor. 
            Obiectivele individuale sunt repartizate echilibrat şi echitabil personalului în funcţie 
de pregătirea şi calificarea profesională, au fost stabiliți indicatorii de rezultat/performanţă 
asociaţi obiectivelor. 
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Raportarea Activității 
                Având în vedere cerințele standardului nr.4-„Structura organizatorică” din O.S.G.G. 
nr. 400/2015,  pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial:”Raportarea reprezintă 
obligația de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor”și cerințele standardului nr. 7- ” 
Monitorizarea performanțelor”:” Managementul trebuie să primească sistematic raportări 
asupra desfașurării activităților entității publice”, 
               Din evaluarea efectuată s-a constatat faptul că activitatea de raportare funcționează, 
respectiv: 

• personalul din teritoriu întocmește și transmite către serviciul MPI –sediu 
central, sinteze și rapoarte economice referitoare la activitatea de urmărire a contractelor 
încheiate cu operatorii economici pentru lucrările și serviciile specifice activităților de 
monitorizare postînchidere, inclusiv privind funcționarea stațiilor de epurare a apelor de 
mină; 

• Personalul din cadrul serviciul Monitorizare Postînchidere-sediul central raportează 
asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor atat  Directorului General  cat și   
Directorului General Adjunct,  verbal sau scris, ori de câte ori se solicită acest lucru.  

 
 

2. Gestionarea obiectivelor miniere  si managementul stațiilor de epurare 
 

. Fundamentarea Programului anual de monitorizare postînchidere 
 

Având în vedere prevederile legislației în vigoare, activitatea de monitorizare 
postînchidere presupune: urmărirea factorilor de mediu, tratarea apelor colectate din minele 
închise în stații de epurare construite, în conformitate cu prevederile legii mediului, din 
fonduri de închidere și ecologizare și observații permanente și investigații necesare privind 
stabilitatea și comportarea în timp a depozitelor de materiale sterile din haldele și iazurile de 
decantare ale preparațiilor miniere și a suprafețelor de teren ecologizate precum și 
intervenția cu mici lucrări de remediere acolo unde, datorită intemperiilor, calamităților 
naturale, se produc deteriorări de lucrări efectuate. 

 

• Obiectivele programului de monitorizare postînchidere îl reprezintă 
identificarea tendințelor și schimbărilor în vederea adoptării măsurilor operative 
de intervenție și/sau remediere necesare punerii în siguranță și urmărirea 
refacerii/regenerării cadrului natural. 
 

     În urma verificării eșantionului stabilit conform Foii de lucru nr. 2.1. și a listei de control 2.1. s-
au constatat următoarele aspecte: 
• Fundamentarea programului anual 2017 de monitorizare postînchidere s-a 
realizat în baza referatelor de necesitate și notelor de informare privind 
inventarierea și prioritizarea obiectivelor miniere aprobate la închidere la care s-
au finalizat lucrările de închidere și ecologizare, elaborate  de către fiecare 
sucursală și punct de lucru din teritoriu. 
• Deasemenea, fiecare sucursală și punct de lucru din teritoriu a prezentat un 
program de monitorizare care cuprinde activitățile posibil de realizat la obiectivele 
miniere monitorizate, programe analizate și verificate de către serviciul MPI- 
sediu, din punct de vedere a concordanței acestora cu  proiectele tehnice de 
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monitorizare a fiecărui obiectiv minier ( cf. Aviz CTE-MEF nr. 1961/2006 privind 
conținutul cadru al proiectelor de monitorizare postînchidere). 
• Programele de monitorizare postînchidere elaborate ( cf. OMEC nr. 1525/2007 
privind ghidul de elaborare a programelor de monitorizare a mediului după aprobarea 
PIA), cuprind date de identificare a obiectivelor miniere, istoricul evoluției 
acestora și o fundamentare bine argumentată a activităților specifice care fac 
obiectul monitărizării, în funcție de impactul asupra mediului, posibile 
calamități, solicitările comunităților locale referitor la impactul postînchidere a 
factorilor de mediu, etc. 
• Referatul de necesitate identifică necesitățile obiective de servicii/lucrări, 
asigură gradul de prioritate a necesităților și anticipează cu privire la fondurile ce 
urmează a fi alocate prin bugetul anual. 

Analizând modul de elaborare a referatelor de necesitate, s-a constatat că acestea respectă 
conţinutul cadru, prevăzut de legislaţia în vigoare, prezentând pentru serviciile şi lucrările 
solicitate: 
• evidenţierea scopului şi justificarea necesităţii achiziţionării lucrărilor, respectiv 
serviciilor de monitorizare postînchidere; 
• indicarea datei previzionate pentru dobândirea serviciilor/lucrărilor previzionate şi 
ierarhizarea necesităţilor în funcţie de prioritate; 
• indicarea estimării valorii contractului de servicii/lucrări precum şi toate celelalte costuri 
aferente îndeplinirii contractului; 
• structura cheltuielilor în vederea respectării devizul din cadrul proiectelor de moni-
torizare şi reglementărilor privitoare la activitatea de monitorizare; 
Notele justificative privind determinarea valorii estimative a contractelor de servicii şi lucrări 
de monitorizare postîchidere, întocmite de către personalul serviciului MPI, au încadrare în 
devizul general şi în plafonul de finanţare aprobat prin H.G, sunt datate şi aprobate de către 
conducere. 
• În anul 2017, pentru derularea corespunzătoare a Programului anual de conservare, 
închidere, reconstrucție ecologică și activități postînchidere a minelor a fost fundamentată și 
propusă o valoare de 155.500.000 lei; 
• Propunerea de distribuire a fondurilor ce urmau a fi alocate pentru Programul anual 2017 
a fost fundamentată ținând seama de necesitățile derulării activităților cu flux continu 
reprezentate de: 
- tratratarea apelor de mină încărcate cu ioni de metale grele; 
- decontaminarea apelor de mină încărcate radioactiv din cadrul perimetrelor miniere 
uranifere; 
- monitorizarea factorilor de mediu și a stabilității iazurilor de decantare; 
- activități specifice etapei de conservare a perimetrelor miniere a căror activitate a fost 
sistată; 
- continuarea lucrărilor la obiectivele miniere cu lucrări în progres. 
• Pentru anul 2017, sumele aprobate prin bugetul de stat, în valoare de 41.770.000 lei au 
reprezentat circa 27% din valoarea fundamentată, fapt ce a condus la subfinanțarea 
activităților specifice Programului anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și 
activități postînchidere a minelor;  
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• Alocarea fondurilor sus menționate s-a realizat în baza contractelor subsecvente 
nr.63/08.12.2017; 61/29.11.2017; 58/08.11.2017, încheiate la Acordul cadru nr.56/01.11.2017 
și a contractului subsecvent nr: 10/15.03.2017 încheiat la Acordul cadru nr.215/12.06.2013  
de servicii de administrare și gestionare a Programului anual 2017 de conservare, închidere, 
reconstrucție ecologică și activități postînchidere a minelor; 
• Sumele alocate prin contractele  subsecvente încheiate cu ministerul de resort au fost 
fundamentate pe activități specifice procesului de închidere și ecologizare a obiectivelor 
minire: proiectare, conservare, închidere subterană, ecologizare, asistență tehnică și 
monitorizare postînchidere.  
• Pentru derularea procesului de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere, pe 
parcursul anului  2017 au fost realizate lucrări/servicii în valoare de 41.648.408 lei, 
reprezentând 99% din totalul fondurilor alocate, fiind întâmpinate o serie de probleme 
independente de activitatea societății. 
Urmărirea contractelor specifice activității de monitorizare postînchidere 
În urma verificării eșantionului stabilit conform Foii de lucru nr. 2.1. s-au constatat următoarele 

aspecte: 
Din analiza prin sondaj a dosarelor de urmărire a contractelor încheiate cu operatorii 

economici  pentru lucrările și serviciile specifice activităților de monitorizare postînchidere, 
inclusiv privind funcționarea stațiilor de epurare a apelor de mină, constituite pe parcursul 
anului 2017, s-a constatat faptul că, acestea conțin documentele lunare ( rapoarte de 
verificare  tehnică) sau de etapă privind realizarea lucrărilor și serviciilor contractate. 

 
Promovarea la plată a deconturilor justificative pentru contractele încheiate și derulate în 

cursul anului 2017 
În conformitate cu  prevederile din contractele  nr. 

63/08.12.2017;61/29.11.2017;58/08.11.2017 la acordul cadru nr: 56/01.11.2017 și a contractului 
nr: 10/15.03.2017 încheiat la Acordul cadru nr. 215/12.06.2013 de administrare şi gestionare de 
către S. CONVERSMIN SA Bucureşti a Programului de conservare, închidere, reconstrucţie 
ecologică şi activităţi postînchidere a minelor, în anul 2017, aprobate prin hotărâri ale 
Guvernului, a cărăr finanţare se realizează din alocaţii bugetare, încheiat cu ministerul de 
resort, plata serviciilor prestate /lucrărilor executate de către operatorii economici  prin 
derularea contractelor încheiate, se efectuază lunar prin întocmirea decontului centralizator 
lunar, constituit pe baza deconturilor lunare vizate de către Direcțiile Generale a Finanțelor 
Publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde se localizează obiectivul 
la care s-au efectuat lucrările de închidere.  

Activitatea privind verificarea şi promovarea la plată a deconturilor justificative a căror 
valoare se încadrează în  categoriile de cheltuieli prevăzute în contractele încheiate cu 
operatorii minieri este desfăşurată de către serviciul Analiză Contracte, Decontări, din 
cadrul societății.  
În urma verificărilor eșantionului stabilit aleator, cuprinzând deconturile justificative ale 
cheltuielilor lunare realizate de către contractanții, s-au desprins următoarele aspecte: 
 

• certificarea deconturilor justificative lunare se realizează de către firma de 
dirigenţie (activitate verificată și confirmată de către reprezentantul punctului de lucru al S. 
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CONVERSMIN SA de care aparţine obiectivul minier), în baza procesului verbal de recepţie a 
lucrărilor lunare executate de către contractant, prin emiterea certificatului de plată parţială; 

 
• documentele justificative anexate deconturilor lunare fundamentează 

cheltuielile realizate de către contractant conform listelor de cantităţi anexate la contract şi a 
situaţiilor pe articole de lucrări, cu încadrarea în ratele stabilite în contract; 

 
• valoarea deconturilor justificative lunare se încadrează în valoarea totală a 

contractului şi în categoriile de cheltuieli prevăzute în contract. 
 
3,Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității serviciului 
monitorizare postînchidere. 

 
Pe parcursul intervenţiei la faţa locului au fost organizate discuții cu persoanele 

responsabile și implicate în dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial. Scopul 
acestor discuții a fost obţinerea informaţiilor, acurateţea răspunsurilor obţinute la întrebările 
formulate de către auditorii interni fiind validată de concordanţa cu documentele existente în 
dosarele puse la dispoziție de către serviciul Monitorizare Postînchidere. 

Analiza succesivă a documentelor existente și a informațiilor provenite de la structura 
auditată au evidenţiat faptul că, serviciul Monitorizare Postînchidere şi-a elaborat și organizat 
documentele aferente sistemului ce control intern/managerial  conform noilor reglementări 
din OSGG nr. 400/2015, actualizat.   

   Pentru a se asigura că întregul personal al serviciului Monitorizare Postînchidere 
este la curent cu tot ceea ce reprezintă sistemul de control intern, conducătorii structurii 
auditate au optat pentru comunicarea în permanenţă de noi informaţii referitoare la acest 
subiect, responsabilizând în acest sens toţi salariaţii. 

 

 Situaţia privind stadiul de implementare a standardelor cuprinse în Codul controlului 
intern/managerial la nivelul serviciului Monitorizare Postînchidere se prezintă după cum 
urmează: 

Standardul 1 – Etica şi integritatea 
  

• personalul Serviciului Monitorizare Postînchidere a 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 Serviciului Monitorizare Postînchidere cunoaște procedura de 
sistem PS 04 privind Semnalarea neregularităților 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. Răspunsurile la interviurile purtate pe parcursul 
misiunii de audit au reliefat faptul că, organizarea și desfășurarea activităților în cadrul 
Serviciului Monitorizare Postînchidere nu a necesitat aplicarea acestei proceduri, element 
considerat pozitiv, dar care face imposibilă evaluarea aplicabilității aspectelor surprinse în 
conţinutul procedurii.  
Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini 
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• atribuţiile stabilite serviciului Monitorizare Postînchidere şi prevăzute în 
cadrul ROF-ului societății sunt clare, concrete, complete și asigură aria de competenţă 
necesară pentru realizarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, fiind în 
conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare;  

• fișele de  post ale personalului serviciului MPI asigură informațiile necesare 
ocupării posturilor și  sunt datate și semnate pentru luare la cunoștiință de către titulari. 
Stabilirea responsabilităţilor personalului serviciului în fişele de post s-a realizat în corelaţie 
cu funcţia deţinută şi cu pregătirea profesională a salariatului, conform cadrului normativ; 

•  acualizarea fișelor de post ale personalului serviciului Monitorizare 
Postînchidere 

 s-a realizat cu data de 01.02.2018, ca urmare a modificării organigramei societății; 
•  în vederea implementării cerinței referitoare la anticorupție persoanele  

responsabile din cadrul Serviciului Monitorizare Postînchidere au aplicat măsurile 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 
 

• cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii 
sarcinilor/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, 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 de către directorul  de 
resort/șeful de serviciu  ; 

• participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională, 
în cursul anului 2017  a fost extrem de redusă. 
 
Recomandari :  
 

• Asigurarea participării la cursurile de pregătire/perfecţionare profesională impuse 
de anumite acte normative,  specifice domeniului de activitate.  
Standardul 4 – Structura organizatorică 
  

• structura organizatorică a serviciului corespunde scopului şi misiunii acestuia, 
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; 

• 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. 
Standardul 5 – Obiective 
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• au fost elaborate şi aprobate de către conducere obiectivele specifice 
activităților desfășurate în cadrul serviciului Monitorizare Postînchidere;  

• analiza obiectivelor specifice a evidenţiat faptul că, formularea acestora 
corespunde  cerinței de a fii definite  SMART.  
 
Standardul 6 – Planificarea 

• alocarea resurselor în concordanţă cu obiectivele este respectată, dar volumul de 
activitate în cadrul serviciului Monitorizare Postînchidere este mare în comparație cu resursele 
umane și materiale disponibile; 

 
 Recomandări formulate: 

 

• Asigurarea unui echilibru între resursele materiale și umane necesare desfășurării  
activităților în cadrul serviciului Monitorizare Postînchidere și volumul mare a acestora. 

 

 
Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor 
 

• la nivelul serviciului Monitorizare Postînchidere au fost definiţi indicatori de 
performanţă asociaţi obiectivelor specifice ce sunt calculați la sfârşitul fiecărui an și utilizați 
pentru evaluarea atingerii obiectivelor la parametri propuși; 

• corelarea indicatorilor de performanţă cu obiectivele specifice a demonstrat 
faptul că, aceştia sunt definiţi atât ca indicatori cantitativi, cât şi calitativi. 

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

 

Standardul 8 – Managementul riscului  
 

• la nivelul serviciului Monitorizare Postînchidere sunt cunoscute și aplicate  
prevederile procedurii de sistem PS 01- Managementul riscurilor, fiind desemnat un responsabil 
cu riscurile;   

• fișele de post ale personalului serviciului monitorizare postînchidere cuprind  și 
atribuții privind gestionarea riscurilor, considerându-se ca fiind o activitate ce solicită o atenţie 
specială; 

• activităţile şi acţiunile  iniţiate  şi  puse  în  aplicare  în  cadrul procesului de 
gestionare a riscurilor sunt documentate, iar sinteza informaţiilor/datelor şi deciziilor luate în 
acest proces este cuprinsă în Registrul riscurilor; 

• Documentul Registrul riscurilor elaborat în cadrul serviciului Monitorizare 
Postînchidere 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 acestora;  

• Registrul riscurilor este revizuit la sfârşitul fiecărui an şi aprobat de către directorul 
general; 
Standardul 9 – Proceduri 
 

• procedurile scrise concepute și aplicate de către personalul serviciului Monitorizare 
Postînchidere îndeplinesc condiţiile de formă, dar nu sunt actualizate în conformitate cu noile 
modificări legislative; 
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Recomandări formulate: 
 

• Actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile modificări legislative 
apărute; 

 
în cadrul procedurilor scrise existente, 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; 
Standardul 10 – Supravegherea 
  

• conducerea serviciului Monitorizare Postînchidere  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 activităţii 
 

• a fost asigurată continuitatea activităţii în cadrul serviciului Monitorizare 
Postînchidere  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, așa cum s-a punctat anterior în cuprinsul 
acestui material – au fost luate măsuri care să prevină situațiile de discontinuitate. 
Standardul 12 – Informarea şi comunicarea 
  

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

• canalele adecvate de comunicare - prin care personalul din cadrul serviciului 
Monitorizare Postînchidere  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 
  

• documentele curente (registrul de corespondenţă, registrul riscurilor, rapoarte, 
note,referate de necesitate, adrese, situații ale obiectivelor miniere privind recepții parțiale, la 
terminarea lucrărilor și finale, etc), sunt păstrate în dosare şi bibliorafturi structurate pe 
activităţi specifice domeniului, în ordinea constituirii lor; 

• dosarele de urmărire a contractelor de monitorizare a factorilor de mediu la 
obiectivele aflate la închidere, inclusiv contractele de servicii privind administrarea stațiilor 
de epurare ape de mină, aflate în derulare, sunt depozitate  în cadrul biroului, structurate pe 
obiective miniere, datorită necesităţii utilizării lor în derularea activităţii curente, răspunzând 
cerințelor cheie cu privire la: acces imediat la documente, depozitare în spații autorizate, 
evidența accesării unui document și securitatea acestora; 
• Păstrarea documentelor  neexploatabile ale serviciului, până la predarea la arhivă,sunt 

depozitarte în cadrul serviciului, în dosare / bibliorafturi structurate cronologic. 
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4.2.8.2. Organizarea activității de sănătate și securitate în muncă 
 
 
Principalele obiective ale misiunii de audit: 

  
1. Consilierea conducerii   S. CONVERSMIN SA în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 
2.  Coordonarea, controlul şi urmărirea activităţii de securitate şi sănătate în muncă 
conform HG 300/2006 

                   3. Supravegherea  stării de sănatate a angajaţilor societăţii; 
 4. Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității biroului de Prevenire, 
Protecţie în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Inspecţie Generală. 

 
 
 

 1.Consilierea conducerii S.Conversmin în domeniul securității și sănătății în 
muncă 

Conform art.7 alin(3) lit. b) din Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare  privind SSM, „ evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate”, este unul din principiile pe 
baza cărora angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile privind asigurarea securităţii şi 
protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale şi adaptarea acestor măsuri în 
funcţie de modificarea condiţiilor existente şi pentru îmbunătăţirea acestor condiţii. 

Scopul evaluării riscurilor şi, în acelaşi timp, una din obligaţiile angajatorului prevăzută 
de art. 7, alin.(4) lit.b) este ca:” măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru aplicate de 
către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii 
lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor unităţii respective şi la toate nivelurile 
ierarhice” . 
             
             Din evaluarea efectuată, elementele stabilite în Lista de verificare nr.1, poziţia:1.2. și din 
chestionarul 1.1 adresat șefului biroului PPSSMIG  s-au constatat următoarele:  

 Avînd în vedere faptul că legislaţia la nivel naţional şi european precum şi OHSAS 
18001:2008 nu impun o anumită metodă de evaluare a riscurilor, ci doar condiţionând ca 
metoda aleasă să fie validă şi adecvată domeniului, naturii şi complexităţii activităţilor analizate, 
biroul PPSSMIG din cadrul societăţii a ales metoda INCDPM de evaluare a nivelului de securitate 
a muncii, recunoscută şi avizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

  Metoda utilizată are la bază definiţia riscului ca fiind o combinaţie între probabilitatea şi 
gravitatea accidentării sau afectării sănătăţii, care pot apărea într-o situaţie periculoasă. 

  Aplicarea metodei a condus la elaborarea fişelor de evaluare a  locurilor de muncă din 
cadrul societăţii, constituind baza fundamentării fişelor de măsuri de prevenire propuse  a fi 
aplicate sistemului de muncă din unitate. 

  Interpretarea rezultatelor acestui studiu sistematic al tuturor aspectelor procesului de 
muncă susceptibile de a genera evenimente nedorite şi evaluarea riscurilor pentru fiecare 
componentă, au constituit baza reală pentru: 

- elaborarea Planului de prevenire şi protecţie al unităţii; 
- informarea corectă şi instruirea mai eficientă a angajaţilor societăţii privind 

riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 
- implicarea corectă şi la obiect a mijloacelor tehnice şi financiare care să permită 

realizarea măsurilor preconizate.    
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 Planificarea, organizarea şi asigurarea mijloacelor necesare activităţii de 
prevenire şi protecţie 

Biroul PPSSMIG din cadrul S.CONVERSMIN SA  a respectat prevederile art.13 lit.b) din 
Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare  privind SSM, elaborând Planul de 
prevenire şi protecţie pe anul 2017, aprobat de către directorul general al societăţii şi înregistrat 
cu nr. 1/04.01.2017, revizuit cu nr 40/02.10.2017. 

Planul de prevenire şi protecţie 2017 are  la bază evaluarea de riscuri de accidente de 
muncă şi îmbolnăvire profesională, aprobată de către conducere.  
Elaborarea planului de prevenire şi protecţie s-a realizat pentru: personalul tehnic de conducere 
din societate, personalul administrativ din cadrul unităţii şi conducătorul auto al unităţii, 
respectând forma precizată în anexa 7 la H.G. 1425/2006 privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare  a SSM. 

Planul de prevenire şi protecţie 2017  cuprinde măsuri organizatorice, măsuri igienico-
sanitare şi măsuri de altă natură, precizează acţiunile întreprinse în scopul realizării măsurilor, 
termenul de realizare şi persoanele răspunzătoare de implementarea măsurilor stabilite. 

Eficienţa acţiunilor şi măsurilor întreprise au condus la: 
ü eliminarea/reducerea fenomenului periculos; 
ü reducerea frecvenţei şi duratei de expunere la risc a angajaţilor unităţii; 
ü crearea unor mijloace şi proceduri care au eliminat posibilitatea de apariţie a 

situaţiilor periculoase. 
Organizarea activităţii de consultare, informare şi instruire a angajaţilor 
entităţii în materie de SSM  
Pe parcursul anului 2017, personalul biroului PPSSMIG împreună cu lucrătorii desemnaţi pe 
probleme de SSM de la punctele de lucru din teritoriu, au respectat prevederile art. 21 din Legea 
nr. 319/2006 cu privire la instruirea lucrătorilor, elaborând următoarele documente: 
• Tematica şi teste privind instruirea introductiv-general, conform art.88 din 
H.G.1425/2006 actualizata  privind Norme de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările și 
completările ulterioare  a SSM; 
• Tematica şi teste privind instruirea la locul de muncă, conform art. 91-94 din 
H.G.1425/2006 privind Norme de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare  a SSM; 
•         Tematica şi teste privind instruirea periodică pentru personalul lucrător de la sediu şi din 

punctele de lucru aflate în teritoriu, conform art. 95-100 din H.G.1425/2006 privind Norme 
de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare  a SSM; 

• Tematica şi teste privind instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
• Program de desfăşurare a activităţilor de securitate şi sănătate în muncă; 
• Fişe de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă ( conform anexei 
nr. 11 din H.G.1425/2006 actualizata privind Norme de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu 
modificările și completările ulterioare  a SSM), semnate de către persoanele instruite şi de către 
persoanele care au efectuat instruirea, completate cu indicarea materialului predat, a duratei şi 
datei instruirii precum şi rezultatele instruirii. 
 
Organizarea activităţii de prevenire şi lichidare a avariilor/situaţiilor de urgenţă 
Biroul PPSSMIG din cadrul societăţii a respectat prevederile art.102 lit.b) din H.G. 1425/2006 cu 
modificările și completările ulterioare  privind Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu 
modificările și completările ulterioare  a SSM, stabilind măsurile care trebuie luate în cazul 
constatării unei stări de pericol grav şi iminent de accidentare, la nivelul unităţii.  
Astfel, măsurile organizatorice stabilite de către biroul PPSSMIG, pentru a asigura capacitatea de 
răspuns în eventualitatea proceducerii unor astfel de situaţii, corespunzător naturii activităţilor 
desfăşurate în cadrul unităţii, numărului de angajaţi ai unităţii, organizării teritoriale a activităţii 
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şi prezenţei altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii, s-au materializat 
prin: 
-elaborarea de instrucţiuni proprii privind măsurile de apărare împotriva incediilor la nivelul S. 

CONVERSMIN SA Bucureşti; 
-întocmirea Planului de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu şi afişarea acestuia 

la loc vizibil; 
- întocmirea listei unităţilor care acordă sprijin în situaţii de urgenţă-sănătate şi siguranţă 
ocupaţională şi asigurarea mijloacelor de comunicare necesare contactării acestor servicii 
specializate, afişată la loc vizibil; 
 - asigurarea instruirii angajaţilor unităţii în vederea asigurării intervenţiei operative pentru 
limitarea şi stingerea incendiilor, a evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, 
protejării bunurilor şi mediului, prin: 
- elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje; 
- elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare 
instruire; 
- efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;  
- consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj; 
- verificarea anuală a cunoştinţelor însuşite;  
- dotarea cu mijloace tehnice necesare intervenţiei; 
- reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;  
- organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
elaborarea planului de acţiune- pericol grav şi iminent de accidentare, atât pentru personalul de 
la sediul societăţii cât şi pentru personalul încadrat la punctele de lucru din teritoriu;execuţia 
lucrărilor de  conservare, închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere aflate la închidere, au 
fost prevăzute cu convenţii privind SSM, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. 
Organizarea activităţii de achiziţie, acordare, exploatare şi întreţinere a 
echipamentului individual de protecţie 
Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau 
limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau 
procedurile de organizare a muncii.  
  Având în vedere prevederile: 

art. 12 alin(1), lit. b) din Legea nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare  
privind SSM, prin care:  

„ angajatorul are obligaţia să decidă asupra măsurilor de protecţie ce trebuie luate şi, după 
caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat” ; 

art. 13 lit. s) din Legea nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare  privind 
SSM, prin care:  

„ în vederea asigurării condiţiilor de SSM şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale, angajatorul are obligaţia să acorde obligatoriu echipament individual de 
protecţie nou, în cazul degradării sau pierderii calităţilor de protecţie”; 

art. 15 alin(1), nr. 21 din H.G. 1425/2006 privind Normele de aplicare a Legii nr. 
319/2006 cu modificările și completările ulterioare  a SSM, prin care: 
instrumentelor de coordonare , respectiv: 
- Planul de securitate şi sănătate ;  
- Registrul jurnal de coordonare; 
 - Dosarul de intervenţii ulterioare; 
- Toate contractele încheiate de către societate cu operatorii economici, privind execuţia 
lucrărilor de  conservare, închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere aflate la închidere, au 
fost prevăzute cu convenţii privind SSM, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. 

   
„ activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate de angajator sunt următoarele: urmărirea 
întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a 
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înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de  H.G. 1048/2006- privind 
cerinţele minime de securitate pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă”, 
din analiza efectuată s-au constatat următoarele: 
- identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare personalului angajat în unitate, 
s-a realizat prin completarea tabelului pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării EIP ( 
anexa nr. 1 din HG 1048/2006 privind normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările 
și completările ulterioare  a SSM)   
Prevederile privind durata de utilizare a EIP se regasesc in HG nr. 1.048/ 2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale 
de protecţie la locul de munca/ postul de lucru. 
-la art. 7 din HG nr.1048/2006 “Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, 
în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecventa 
expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrator şi de performanța 
echipamentului individual de protecţie” 
• urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate se realizează de către personalul 
serviciului PPSSMIG şi are la bază certificatele de conformitate şi de garanţie eliberate de către 
producătorul echipamentelor. 

 
2.Coordonarea, Controlul și Urmărirea   activității de securitate și   sănătate  în 

muncă   
 Conform HG 300/2006. 

 
Proceduri specifice de coordonare, control şi urmărire a activităţii de prevenire şi 
protecţie a SSM  
Controlul activităţii desfăşurate de către coordonatorii SSM desemnaţi  în cadrul 
contractele încheiate de către societate cu operatorii economici  

Având în vedere specificul activităţii societăţii, care asigură activitatea de proiectare, 
conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere supuse 
închiderii, importantă este coordonarea în materie de SSM, conform legislatiei privind cerinţele 
minime de SSM pentru şantierele temporare sau mobile. 

Coordonarea este asigurată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborarea proiectului, cât şi 
pe perioada executării lucrărilor. 

În perioada supusă auditării, respectiv anul 2017, personalul serviciului PPSSMIG din 
cadrul societăţii a respectat legislaţia menţionată şi responsabilităţile prevăzute în fişele de post cu 
privire la urmărirea realizării cerinţelor minime de SSM ( cf. HG 300/2006),  astfel: 

• desemnarea coordonatorilor SSM s-a efectuat în baza art. 7 din H.G.300/2006, prin 
respectarea cerinţelor OMMSSF nr. 242/2007,actalizat si completat prin ORDIN Nr. 2712 
din 24 octombrie 2012,  privind aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de 
coordonator în materie de SSM pe durata elaborării proiectului şi/sau realizării lucrării 
pentru şantiere temporare ori mobile; 

-S-a urmărit respectarea de către coordonatorii SSM desemnaţi a atribuţiilor ce le revin conform 
prevederilor art. 54 şi art. 58 din H.G.300/2006; 
-S-a verificat cuprinsul şi corectitudinea de elaborare, de către coordonatorii SSM a 
instrumentelor de coordonare , respectiv: 
-Planul de securitate şi sănătate , conform art. 13, din H.G.300/2006; 
-Registrul jurnal de coordonare, conform art. 36-40, din H.G.300/2006; 
 -Dosarul de intervenţii ulterioare, conform art. 41-46, din H.G.300/2006; 
-Toate contractele încheiate de către societate cu operatorii economici au fost prevăzute cu 
convenţii privind SSM, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. 
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Urmărirea şi verificarea modului de aplicare a legislaţiei specifice domeniului său 
de activitate 

Constatări Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare  prevede obligaţia angajatorului de a asigura şi controla ” cunoaşterea şi aplicarea de 
către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a 
prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”( art. 13 lit.f ) 
În acelaşi timp , standardul SR OHSAS 18001:2008, prin clauza 4.5.2., solicită organizaţiei 
evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie. 
Scopul evaluării conformării este unul direct, de verificare a gradului de cunoaştere şi respectare 
a cerinţelor legale şi altor cerinţe la nivelul locurilor de muncă sau organizaţiei, dar şi unul 
indirect, de apreciere a eficienţei sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Atât la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională cît şi la evaluarea 
conformării cu cerinţele legale  şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie, sistemul de muncă ( loc 
de muncă, post de lucru) trebuie analizat din două perspective: 
-ca sistem, format din cele patru elemente ( executant, sarcina de muncă, mijoacele de producţie, 
mediul de muncă) şi relaţiile dintre acestea, 
-ca element integrat într-un sistem mai larg reprezentat de direcţia/serviciul din care face parte 
locul de muncă/postul de lucru analizat. 
Din analiza efectuată s-a constatat faptul că biroul  PPSSMIG a stabilit şi menţinut un  proces 
continu de evaluare a conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care unitatea subscrie 
prin verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii unităţii a măsurilor prevazute în 
Planul de prevenire şi protecţie 2017, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin 
angajaţilor unităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului. 
Concluzii Avînd în vedere faptul că a fost elaborată ediţia 5 revizia 2 din 2018 a Manualului de 
management al calităţii, mediului şi securităţii şi sănătăţii ocupaţionale 2018,  în concordanţă cu 
prevederile standardului OHSAS 18001:2008; SR EN ISO 14001:2015),  care a condus la 
stabilirea unei politici şi a unor obiective comune şi atingerea acestor obiective prin integrarea 
alături de cele două sisteme de management existente: calitate, mediu şi a sistemului de 
management SSM 
    
3. Supravegherea stării de sănătate a angajaților societății 
 
Procedurile specifice care reglementează activitatea de evaluare a riscului asupra 
sănătăţii angajaţilor  
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor (evenimente, 
accidente de muncă, boli profesionale)  

 
              Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din Legea 
nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare privind SSM. Comunicarea evenimentelor  
va cuprinde informaţiile prevăzute de modelului prevăzut în anexa nr. 13.la norme. 
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurarilor şi a cauzelor care au condus la 
producerea acestora, a reglementărilor legale încalcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se 
impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru 
determinarea caracterului accidentului.Cercetarea se face imediat dupa comunicare, în 
conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege. 
Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-
verbal de cercetare. Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în registrele unice, conform 
anexelor 15, 16, 17, 18 din  H.G. 1425/2006; 
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 Bolile profesionale, în sensul legii sunt afecţiunile care se produc ca urmare a exercitării unei 
meserii sau profesii cauzate de factori nocivi fizici, chimici, biologici sau psihosociali 
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor aparate şi sisteme ale 
organismului în cadrul procesului de muncă, indiferent de tipul de contract de muncă existent 
între angajator şi angajat.  
Prevenţia primară este orice intervenţie care identifică şi reduce factorii de risc pentru boli 
profesionale sau accidente de muncă.  
          Prevenţia secundară se referă la depistarea precoce a bolii profesionale în scopul de a o 
vindeca, de a opri sau de a încetini progresia ei.  
          Prevenţia terţiară are rolul de a minimiza efectele bolii şi de a preveni complicaţiile. 
Din evaluarea efectuată s-au constatat următoarele aspecte: 
o la nivelul societății, nu s-au produs evenimente, care să necesite comunicarea, cercetarea, 
înregistrarea şi raportarea acestora, conform legislaţiei în vigoare; 
- au fost elaborate şi avizate  registrele unice, necesare înregistrării evenimentelor; 
- nu au fost diagnosticate boli profesionale, în urma examinărilor medicale la angajare, 
controlului medical periodic, a examenelor clinice generale şi de specialitate, examinărilor 
paraclinice şi de laborator, efectuate de către medicul medicina muncii; 
- Comitetul de sanatate şi securitate în muncă, din care face parte conform legislaţiei şi 
medicul de medicina muncii, alături de angajaţi cu diferite responsabilităţi de la diferite nivele 
ierarhice din organizaţie au asigurat programe eficiente de sănatate ocupaţională, luînd în 
considerare toate cele trei aspecte de prevenţie la locul de muncă; 
- activităţile de prevenţie a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale au avut la bază 
educaţia sanitară, care s-a adreseat cadrelor de conducere tehnică şi administrativă, în scopul 
realizarii de către aceştia a măsurilor tehnico-organizatorice în condiţii de eficienţă maximă şi 
lucrătorilor în scopul: 
- respectării regulilor de igienă individuală; 
- purtării corectă a echipamentului individual de protecţie; 
- suprimării fumatului şi diminuarea consumului de alcool; 
- însuşirii instrucţiunilor proprii de acordare a primului ajutor; 
- cunoaşterii şi recunoasterii primelor simptome de intoxicaţie acută şi cronică 
profesională; 
-  prezentării la examenele medicale periodice. 

urmează: 

Evidenţa şi actualizarea documentelor medicale emise în urma efectuării 
serviciilor medicale profilactice 

Pe parcursul anului 2017, promovarea sănătatii la locul de muncă a reprezentat efortul comun al 
biroului  PPSSMIG, angajaţilor şi servicilor de medicina muncii,  oferite de către SC 
MEDIMPACT SRL Bucureşti, în baza contractului de prestari servicii nr. 54/29.11.2016  și de 
către SANAS MEDICAL GRUP SRL în baza contractului de prestări servicii 
nr.47/18.10.2017(pentru sucursala Baia Mare) 
           Promovarea sănătatii la locul de muncă nu înseamnă doar respectarea cerinţelor legale din 
domeniul sănătaţii şi securităţii, ci şi sprijinirea activă a personalului de către angajatori în 
vederea îmbunătăţirii stării generale de sănătate şi confortului acestuia. 
Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi promovarea sănătăţii angajaţilor a reprezentat scopul 
principal al medicului medicina muncii, activitate materializată prin: 
îmbunătăţirea organizării muncii şi a mediului de lucru;  
 -promovarea participării lucrătorilor la întregul proces de promovare a sănătăţii la locul 
de muncă; 
 - posibilitatea de a face alegeri sănătoase; 
 Biroul PPSSMIG împreună cu medicul medicina muncii  a asigurat supravegherea 
sănătăţii salariaţilor unităţii prin: 
 -evaluarea stării de sănătate a personalului angajat; 
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 -educaţia sanitară preventivă; 
 -prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 
 -consultanţa de medicina muncii în cadrul Comitetului de Sănătate şi Securitate în  
Muncă. 
 -supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă; 
 -păstrarea şi completarea dosarelor medicale ale angajaţilor; 
 -examinarea personalului care se reintegrează la locul de muncă în urma incapacităţii 
temporare de muncă (readaptarea la locul de muncă); 
 -promovarea de instrucţiuni pentru acordarea primului ajutor la locul de muncă; 
 -realizarea de rapoarte anuale care cuprind propuneri privind optimizarea condiţiilor de 
muncă, în scopul prevenirii apariţiei bolilor profesionale şi a celor legate de profesie. 
Prin îmbunătăţirea stării de sănătate, promovarea sănătăţii la locul de muncă are numeroase 
efecte pozitive, cum ar fi reducerea rotaţiei de personal şi a absenteismului, creşterea motivaţiei 
şi a productivităţii, precum şi îmbunătăţirea imaginii angajatorului ca fiind o organizaţie cu o 
atitudine pozitivă şi responsabilă. 
 
Recomandări formulate: 
 

• demararea  procedurilor legale in vederea  achiziționari unui serviciu de medicina muncii  
pentru  asigurarea  stării generale de sănătate a  tuturor salariaților societatii 
S.CONVERSMIN 

 
4.Evaluarea controlului intern/managerial la nivelul Biroului Prevenire și 

Protecție în domeniul Securității și Sănătății în muncă și Inspecție Generală. 
 
Analiza concordanței informațiilor raportate la autoevaluarea stadiului de 
implementare  a standardelor de control intern/managerial cu datele reale 
aferente activității auditate 

Constatări: 
 
Standardul 5 – Obiective 

• au fost elaborate şi aprobate de către conducere obiectivele generale si specifice 
activităților desfășurate în cadrul biroului PPSSMIG;  

• evaluarea modului de implementare a standardului menționat, la nivelul biroului 
PPSSMIG, a scos în evidență faptul că, obiectivele specifice definite corespund  pachetului 
de cerințe S.M.A.R.T.   

Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor 
• la nivelul biroului PPSSMIG au fost definiţi indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor 

specifice ce sunt calculați la sfârşitul fiecărui an și utilizați pentru evaluarea atingerii obiectivelor 
la parametri propuși; 

• corelarea indicatorilor de performanţă cu obiectivele specifice a demonstrat faptul că, 
aceştia sunt definiţi atât ca indicatori cantitativi, cât şi calitativi. 

• indicatorii de performanţă calitativi corespund cerinţei de a fi definiți SMART conform 
prevederilor OSGG nr. 400/2015. 

Ținând cont că la data de 07 mai 2018 a intrat in vigoare OSGG nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice, auditorul intern   

 Recomandări formulate: 
 

• actualizarea indicatorilor de performanta stabiliți conform cu OSGG nr. 600/2018 
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pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice. 
Standardul 8 – Managementul riscului  
 

• la nivelul serviciului PPSSMIG, urmare a analizei documentelor, s-a constatat aplicarea 
prevederilor procedurii de sistem PS 01- Managementul riscurilor, desemnarea persoanei ce 
îndeplinește rolul de responsabil cu riscurile şi existența documentului Registrului riscurilor; 

• au fost menționate în fișele de post ale personalului biroului PPSSMIG atribuții privind 
gestionarea riscurilor, considerându-se ca fiind o activitate ce solicită o atenţie specială; 

• Registrului riscurilor elaborat la nivelul biroului PPSSMIG 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. Acest 
document este revizuit la sfârşitul fiecărui an şi aprobat de către directorul general. 
Recomandări formulate: 

• elaborarea Registrului riscurilor stabilit la nivelul serviciului PPSSMIG in conformitate 
cu prevederile  OSGG nr. 600/2018 (conform standard nr.8- Managementul Riscului) 

Standardul 9 – Proceduri 
• analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul biroului 

PPSSMIG a pus în evidenţă următoarele aspecte: 
• procedurile scrise elaborate pentru activitățile derulate în cadrul biroului îndeplinesc 

condiţiile de formă, au o structură coerentă și asigură caracterul unui instrument de lucru 
uşor de examinat şi aplicat; 

• elementele conținute de proceduri asigură coroborarea cu atribuţiile personalului din 
cadrul biroului PPSSMIG stabilite prin fişele de post şi cu responsabilităţile stabilite prin 
ROF-ul societății; 

• cadrul procedural a fost actualizat la data de 10.09.2014 la nivelul  biroului PPSSMIG 
Recomandări formulate: 

• actualizarea procedurilor documentate pentru activitatile proprii serviciului prin 
adaptarea  la noile modificări legislative; 

• procedurile elaborate trebuie să fie în conformitate cu structura prevăzută în Anexa 
nr. 2 din OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ 
managerial. 

Standardul 11 – Continuitatea activităţii 
• a fost asigurată continuitatea activităţii în cadrul biroului PPSSMIG  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, așa cum s-a punctat anterior în 
cuprinsul acestui material – au fost luate măsuri care să prevină situațiile de 
discontinuitate. 

 

4.3. Urmărirea recomandărilor 
 

Urmărirea implementării recomandărilor formulate  ca urmare a misiunilor de audit 
intern derulate în anul 2018  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. 
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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 81%. 
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 2018. 
 
 

Indicatori Implementate Parțial 
Implementate Neimplementate 

Număr total de recomandări a căror implementare a 
fost urmărită în anul 2018, din care: 

9 - - 

Misiuni de audit privind procesul bugetar - - - 
Misiuni de audit privind activitățile financiar- contabile 3 1 - 
Misiuni de audit privind  achizițiile publice - - - 
Misiuni de audit privind resursele umane - - - 
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 6 2 - 

TOTAL 9 3 0 
             
                                       
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: Nu a fost cazul 
         4.6.1.2. Misiuni de consiliere informală 
 

În cadrul planului anual 2018, 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.600/2018 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. 
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                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 
 
 

CAPITOLUL 5. COMITETUL DE  AUDIT PUBLIC 

 
-Nu este 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.  

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  desfaşurate în cursul anului 2018 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: 
-Asigurarea unui echilibru între resursele materiale și umane necesare desfășurării  activităților 
în cadrul serviciului Monitorizare Postînchidere și volumul mare a acestora; 

-Actualizarea procedurilor  elaborate  în conformitate cu structura prevăzută în Anexa nr. 2 din 
OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial. 

-Actualizarea procedurii documentate pentru activitățile de inventariere prin adaptarea  la noile 
modificări legislative; 

-Actualizarea procedurii documentate privind casarea/declasarea/scoaterea din uz a bunurilor 
propuse la inventariere  prin adaptarea la noile modificari legislative; 

CAPITOLUL 6. CONCLUZII 
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-Actualizarea indicatorilor de performanta stabiliti conform cu OSGG nr. 600/2018  

-Elaborarea Registrului riscurilor stabilit la nivelul serviciului Financiar-Contabil in conformitate 
cu prevederile  OSGG nr. 600/2018 (conform standard nr.8- Managementul Riscului) 

-Revizuirea și actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile modificări 
legislative; 

-Elaborarea Registrului riscurilor stabilit la nivelul serviciului PPSSMIG in conformitate cu 
prevederile  OSGG nr. 600/2018 (conform standard nr.8- Managementul Riscului); 

-Actualizarea indicatorilor de performanta stabiliți conform cu OSGG nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice; 

-Demararea  procedurilor legale in vederea  achiziționari unui serviciu de medicina muncii  
pentru  asigurarea  stării generale de sănătate a  tuturor salariaților societatii S.CONVERSMIN; 

-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.  

 
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. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice. 

   Pe parcursul anului 2018, 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 

CAPITOLUL 7. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE 
AUDIT INTERN 
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sferei auditabile atât la sediul central cât și în cadrul structurilor aflate în teritoriu ( 2 sucursale, 5 
puncte de lucru și 2 laboratoare). 

 

 
 

                                                                Întocmit, 
                                               Șef birou Audit Public Intern 
                                                   Ec.  Archip Carla 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         


