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I.1. Identificarea instituției publice 

 

  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, Energiei și Mediului de Afaceri. 

  Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti, în calitate 

de operator specializat,  coordonează procesul de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de 

activităţile miniere  din România, asigurând managementul investiţional privind atribuirea 

contractelor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru toate activităţile 

specifice (conservare, proiectare, închidere subterană, ecologizare, asistenţă tehnică, 

monitorizare postînchidere), inclusiv pentru situaţii neprevăzute (calamităţi), urmărirea 

implementării proiectelor, inclusiv pentru faza de monitorizare postînchidere, utilizarea eficientă a 

resurselor, corelarea periodică a legislaţiei cu celelalte domenii de activitate cu care se vine în 

contact şi, nu în ultimul rând, asigură un dialog permanent cu comunitatea. 

  În temeiul Legii nr. 31/1990 modificată, republicată și a H.G. nr. 313/2002 modificată și 

completată, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti este 

condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de Consiliul de Administrație. 

  Biroul Audit Public Intern, din cadrul Societății  CONVERSMIN S.A. Bucureşti, este 

organizat  în subordinea directă a Directorului General,  desfășurând o activitate independentă şi 

obiectivă de asigurare şi consiliere, concepută să îmbunătăţească activităţile entității şi să 

adauge valoare, furnizată prin evaluarea eficienţei şi eficacităţii managementului riscurilor, 

controlului intern/managerial şi a proceselor de guvernanţă pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

 

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 auditori. 

          Raportul este destinat atât conducerii societății, care poate aprecia rezultatul muncii 
auditorilor interni, cât şi Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Curții de 

PARTEA a-I-a- Informații generale 
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Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii de audit 
public intern. 

I.3. Perioada de raportare 

  Raportul de audit intern se referă la perioada 01.01.2019- 31.12.2019. 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit 
intern la data de 31 decembrie 2019  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 2019, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 
UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2019. 

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 Șef birou  0725208266 

 

serviciul.api@conversmin.ro. 

 

                                                           

I.5. Documentele analizate 

  

   La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2019 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 

2019, 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 2019, 

Planul multianual de audit intern (2018-2020), Planul de audit intern pe anul 2019; 
 

 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 2019-2020, 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 2019; 
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 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; 
 

 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. 

 

 

 

II.1. Planificarea activității de audit public 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 2019 care  a fost aprobat de 

către Directorul General al societății în data de 21.11.2018  

În cadrul planului anual pentru 2019 au fost planificate 3 misiuni de asigurare și o misiune de 

consiliere informală. 

II.2. Misiunile de audit public intern realizate 

La nivelul S.Conversmin SA, în cadrul anului 2019 au fost realizate un număr de 3 misiuni de asigurare. 

Având in vedere faptul că  în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a 

constatat că în cadrul biroului de audit public intern au fost realizate urmatoarele:  

- 1 misiune de asigurare unde s-a abordat domeniul financiar contabil 
- 1 misiuni de asigurare unde s-a abordat domeniul functiilor specifice entității. 
- 1 misiune de asigurare cu denumirea ,, Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019”( 

misiune introdusă în planul anual  pentru anul 2019  la solicitarea Ministerului Economiei  prin 
adresa nr.100.569/01.11.2018) 

 

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019, 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. 

PARTEA a-II-a-Prezentarea activității de audit public intern aferente 

anului 2019 
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Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul. 

 

 

PARTEA a-III-a- Situația actuală a auditului public intern 
 

III.1. Înființarea şi funcționarea auditului public intern 

III.1.1. Înființarea auditului public intern 

 

                         ORGANIZARE     FUNCȚIONARE 

                   BIROU 
AUDIT PUBLIC INTERN 

Înființat 
Prin structură proprie de 
audit public intern 

 

Funcțională 
 

 (cu posturi ocupate parțial) 

 
 

La nivelul Societății CONVERSMIN SA București funcția de audit public intern este înființată la 
nivel de Birou. 

 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. 

III.1.2. Funcționarea auditului public intern 

La nivelul Societății CONVERSMIN SA București structura de audit public intern înfiinţată este și 
funcţională. 

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 2019  cu un efectiv 

de un auditor (1 post de conducere), asigurându-se acoperirea tuturor activităților auditabile 

planificate sub aspectul complexității și al volumului de timp alocat. 

III.2. Raportarea activității de audit public intern 

În anul de raportare nu au existat modificări în structura organizatorică a Biroului Audit 

Public Intern, din cadrul Societății CONVERSMIN SA București, aflată sub autoritatea 

Ministerului Economiei,Energiei și mediului de Afaceri, acesta funcționând în prezent cu același 

statut.  



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2019 
 

8 

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

 

III.3. Independenţa structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor 

Independența este atributul funcției de audit public intern în timp ce obiectivitatea este apanajul 

auditorilor publici interni. Pentru păstrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite criterii, 

cum ar fi: 

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern: 

 funcția de audit public intern trebuie să raporteze direct managementului superior al 
organizației; 

 numirea și destituirea managementului funcției de audit public intern respectiv a 
auditorilor publici interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform legii. 

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor publici interni: 

 Auditorii publici interni nu trebuie implicați în activitățile pe care ulterior le pot audita; 

 Auditorii publici interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor de audit public 
intern și de evaluare efectuate. 

Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, republicată cu 

modificările și completările ulterioare și HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspecte similare se 

regăsesc în practica internațională de audit intern stipulată în Standardele Internaționale de 

Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către Institutul Auditorilor Interni (vezi 

Standardele de la 1100 la 1130). 

III.3.1. Independenţa structurii de audit public intern 

 

Biroul Audit Public Intern este organizat în subordinea Directorului General al Societății 

CONVERSMIN S.A. București, asigurându-se accesul direct şi raportarea activităţii la acest 

nivel, prin șeful biroului. 
 

     Comunicarea Șefului Biroului Audit Public Intern cu conducerea societății este foarte bună 

și se realizează  atât formal ( prin intermediul rapoartelor de audit public intern) cât și informal   ( 

prin întâlniri întâlniri ocazionale și periodice cu Directorul General, pentru a discuta aspecte 

legate de activitatea de audit intern). Cele două forme de comunicare sunt utilizate în egală 

măsură. 

Activitatea auditorilor interni a fost  distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de 

societate, nefiind implicați în exercitarea activităţilor supuse auditului. 

Șeful Biroului Audit Public Intern a participat în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din 

cadrul societăţii și Echipei de gestionare a riscurilor înființată la nivel de societate. 

În cadrul Societății Conversmin S.A., 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, Energiei și mediului de Afaceri. 

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

auditorilor interni în anul 2019. 
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III.3.2.  Obiectivitatea auditorilor interni 
 

Pe parcursul anului 2019, 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. 

III.4. Asigurarea cadrului metodologic şi procedural 

Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern se referă la aspecte care 

sunt de natură a asigura buna desfășurare a acestei activități, prin prisma metodologiilor și a 

procedurilor aplicabile, luând în calcul și aplicarea și respectarea codului de conduită etică al 

auditorului public intern. 

Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intern a fost reglementată începând cu 

anul 2003, pe lângă legislația primară cunoscută, și de OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.  

În anul 2013, ulterior modificării și republicării Legii auditului public intern, a fost emisă HG nr. 

1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern. Aceasta aduce o serie de modificări și îmbunătățiri pentru vechea versiune a normelor 

generale. Ambele versiuni ale normelor generale prevedeau emiterea de norme proprii de audit 

public intern. 

Referitor la procedurarea activităților din cadrul structurii de audit public intern, acestea sunt 

supuse și ele emiterii de proceduri de sistem sau operaționale, după caz. Noțiunea de procedură 

este utilizată în cadrul prezentului raport în sensul dat de OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice.  

Având în vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern să analizeze și să 

decidă câte dintre activitățile derulate trebuie să fie procedurate (adică să se emită o procedură 

scrisă pentru acea activitate). În acest context gradul de procedurare poate varia de la o entitate 

la alta, în funcție de judecata profesională aplicată. De asemenea, pentru activitățile 

procedurabile, se va stabili care este gradul de emitere a procedurilor. În mod firesc ținta este de 

100%, urmărindu-se apropierea cât mai mult de acest scor. 

III.4.1.  Emiterea normelor proprii 
 
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,Energiei si Mediului de Afaceri. 
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 III.4.2.  Emiterea procedurilor scrise specifice activităţii de audit public intern 

 

Biroul de audit intern din cadrul societății, a implementat prevederile Standardului 9- 

Proceduri din OSGG nr. 600/2018, prin elaborarea și actualizarea de proceduri scrise aferente 

activităților desfășurate . 

           La nivelul structurii de audit public intern din cadrul S.Conversmin Bucuresti S.A. au fost 

identificate un număr de 10 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 10 activități sunt 

procedurabile, ceea ce reprezintă circa 100% Activitățile stabilite ca fiind procedurabile sunt 

următoarele: 

 P.O.03.01- Planificarea și raportarea  activității de audit public intern  

 P.O.03.02.- Derularea misiunii de audit intern de REGULARITATE/CONFORMITATE 

 P.O.03.03 - Derularea misiunii de audit intern de PERFORMANȚĂ 

 P.O.03.04 - Derularea misiunii de audit intern de SISTEM                  

 P.O.03.05 - Derularea misiunii de CONSILIERE FORMALIZATĂ 

 P.O.03.06 - Evidența documentelor 

 P.O.03.07 - Derularea misiunilor AD-HOC 

 P.O.03.08- Avizarea/ Numirea/ Destituirea  șefului biroului de audit public intern si  

Avizarea/Numirea/Revocarea auditorilor interni. 

 P.O.03.09 - Elaborarea/ avizarea/ actualizarea normelor metodologice proprii specifice 

activității de audit intern 

 P.O.03.10 - Elaborarea/Actualizarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității 

activității de audit pulic intern. 

 

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.  

III.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern 

III.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătățire a Calităţii 

(PAIC) 

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. 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul S.Conversmin S.A București s-a emis PAIC 

cu data de 07.12.2016. PAIC - ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a documentului 

a fost realizată în data de 25.11.2019.  
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III.5.2. Realizarea evaluării externe 

În anul 2019 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 .  

    

III.6.  Resursele umane alocate structurii de audit intern 

III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31.12.2019 

 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 0%. 

III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare 

  

  Rata fluctuației personalului de conducere =0%; ( un șef birou) 

  Rata fluctuației personalului de execuție= 100%   (două posturi vacante) 

III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 decembrie 

 

 Șeful de birou din cadrul Biroului Audit Public Intern are studii superioare de lungă durată 

în domeniul economic, vorbitor de limba engleză, cu următoarele certificări naționale: 
 

 șef birou: expert achiziții publice, inspector resurse umane, manager resurse 

umane, ,  formator,  auditor intern în sectorul public; 

 2 posturi vacante de auditori publici. 

III.6.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue 

  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 2019-2020. 

 

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 2019 

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 24 zile ( 24 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; 
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b. Participare la cursuri de instruire organizate de instituții specializate autorizate,  

finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoaștere națională- în total 1 zi. 
 

 În cursul anului 2019 datorită situației financiare ( lipsă fonduri)  a societății,  cea mai 

uzitată formă de pregătire profesională a auditorilor interni a fost studiul individual.  

 

III.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit public 

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. 

La nivelul S.Conversmin S.A.București, având în vedere resursa de personal existentă 
menționată la punctul II.6.1. de mai sus, respectiv un număr de 1 post ocupat, gradul de 
acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 25%. 

În vederea respectării prevederilor legale și acoperirea integrală (100%) a sferei auditabile într-o 
perioadă de trei ani, structura de audit public intern ar avea nevoie de un număr total de 4 posturi 
de auditori publici interni ocupate. 

 
 

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.  

 

 

 

IV.1. Planificarea activităţii de audit intern 

IV.1.1. Planificarea anuală și 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. 
 

               

Partea a IV-a Activitatea de audit public intern derulată în anul 2019 
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             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 9 

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 
 

Elaborarea planului  anual 2019 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 2019 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 2019 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 2019  se regăsesc detaliate în cadrul referatului de 

justificare nr. 37/20.11.2018 

Planul anual 2019 elaborat de către biroul API al societății a fost aprobat de către Directorul 

General al societății în data de 21.11.2018 
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Durata medie de realizare a unei misiuni de audit a fost de 48 zile.   
 

Gradul de realizare a Planului anual 2019 a fost de 100%. 

         

IV.2.  Realizarea misiunilor de audit intern 

IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

 

Pe parcursul anului 2019, biroul de audit public intern din cadrul Societății 

CONVERSMIN SA București a efectuat trei  misiuni de audit de regularitate  privind următoarele 

domenii: economic, management, funcțiile specifice entității.  

- Misiuni  de audit privind procesul bugetar: 0 (zero) 
- Misiuni  de audit privind activitățile financiar-contabile: 1 ( una) 
- Misiuni  de audit privind achizițiile publice: 0  
- Misiuni  de audit privind resursele umane: 0  
- Misiuni de audit privind gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare:0 
- Misiuni  de audit privind IT: 0 
- Misiuni  de audit privind activitatea juridică: 0 
- Misiuni  de audit privind funcțiile specifice entității: 1(una)  

- Misiuni  de audit privind domeniul SCM/SCIM: 0 (zero) 

- Misiuni  de audit privind alte domenii: 1(una) 

 

             Conducerea activității financiare 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit:  
 

1.  Activitatea de plată/ încasare a datoriilor/creanţelor 

2.   Stabilire/ raportare impozite și taxe datorate statului 

3.   Evaluarea Controlului Intern/Managerial  aferent activității financiare 

 
Constatări : 

 
 

Capitolul cuprinde constatările auditorului intern, cauzele, consecinţele şi recomandările 

formulate de către acesta, obţinute în urma testărilor efectuate în vederea corectării 

disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. 

   Având în vedere faptul că, Societatea CONVERSMIN SA București se află în plin 

proces de dezvoltare a sistemului de controlului intern/managerial, evaluarea auditorului a 

urmărit  şi modul de aplicare şi respectare a O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, în activitatea societății. 

  În acest context, auditorul  va prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi 

a necesităţilor de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al activităţilor auditate, cu 

scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.  

 
1. ACTIVITATEA DE ÎNCASĂRI/PLĂȚI A CREANȚELOR ȘI DATORIILOR 

 
Înregistrarea și plata datoriilor către operatorii economici pentru efectuarea 

serviciilor/lucrărilor conform   Programului anual 2018 de conservare, închidere, 

reconstrucție ecologică și activități postînchidere a minelor  
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       În baza contractelor subsecvente încheiate pe parcursul anului 2018, la Acordurile  cadru 

nr. 3/08.02.2018 si 47/27.09.2018    de administrare şi gestionare de către Societatea 

CONVERSMIN SA Bucureşti a Programului de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi 

activităţi postînchidere a minelor, în anul 2018, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, a căror 

finanţare se realizează din alocaţii bugetare, încheiate cu ministerul de resort, plata serviciilor 

prestate și 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.  

Plățile către operatorii economici aferente deconturilor lunare au fost efectuate de către 

Serviciul Financiar - Contabilitate al societății, în conformitate cu prevederile contractuale. 

 

       Din verificarea eșantioanelor stabilite în baza Foii de lucru nr. 1.1. cuprinzând contractele 

de achiziții publice încheiate și derulate pe parcursul anului 2018, s-au constatat următoarele 

aspecte: 

 valoarea totală decontată pentru fiecare contract de achiziții publice s-a încadrat 

în valoarea alocată contractului pentru anul în curs; 

 sumele aprobate spre plată aferente facturilor primite de la operatorii economici 

se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în contract  și corespund cu înregistrările 

contabile; 

 fișa contului corespunzătoare fiecărui operator economic eșantionat cuprinde 

alocările bugetare aferente fiecărui contract și plățile efectuate, înregistrările fiind efectuate în 

ordine cronologică; 

 disponibilul înregistrat în contabilitate pentru plata fiecărei facturi este echivalent 

cu suma dintre valoarea ordinului de plată, garanția de bună execuție și ordinul de compensare; 

 există concordanță între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în 

contracte și sumele stipulate pe facturi cu cele înscrise pe instrumentele de plată; 

 

Înregistrarea și plata datoriilor prin transfer bancar  

 

Analiza modalității de înregistrare și plată a datoriilor prin transfer bancar s-a realizat prin 

verificarea eșantionului stabilit în Foaia de lucru nr.1.2., urmărindu-se: achitarea datoriilor la 

scadență, în termenul înscris în documentele emise ( ex. facturi fiscale ) prin instrumente de 

plată specifice ( ex. ordine de plată). 

În urma verificării eșantionului s-au constatat următoarele: 

 

 documentele care atestă obligaţiile de plată  au fost avizate pentru „Bun de plată” de către 

persoana care are delegare de competenţa pentru aceste atribuţii; 

 ordinele de plată au fost emise în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate de către 

persoana responsabilă cu această activitate, în baza documentelor justificative primite; 

 ordinele de plată emise către bănci au fost completate în conformitate cu prevederile cap. 

II din Regulamentul BNR nr. 2/2005- privind conținutul ordinului de plată, pe numele fiecărui 

beneficiar, datate și numerotate folosindu-se aplicația pentru prelucrare asistată și listare 
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SmartOP; 

 ordinele de plată emise către Trezorerie, au fost completate conform OMFP nr.246/2005, 

actualizat, și OMFP nr.1294/2007, folosind aplicația SmartOP pentru prelucrarea asistată, 

validarea și listarea ordinelor de plată, aflată pe site-ul Ministerului de Finanțe; 

  fiecare ordin de plată a fost semnat de către persoane autorizate, împuternicite în baza 

specimenului de semnătură și înscrise cronologic în cadrul Registrului de evidență a ordinelor de 

plată; 

 sumele înscrise în ordinele de plată corespund cu cele înregistrate în evidențele contabile 

și cele din documentele justificative; 

 în urma verificării transferului bancar s-a constatat că există concordanță între sumele 

înscrise în ordinele de plată eșantionate și sumele din extrasele de cont; 

 extrasele de cont au anexate ordinele de plată în baza cărora  a fost efectuat transferul 

bancar și sunt arhivate cronologic în cadrul dosarului Cont Curent BRD, întocmit lunar. 

 

Înregistrarea și plata datoriilor prin caserie  

 

Din răspunsurile primite în urma Interviului nr.1, observarea directă a spațiului destinat 

amplasării casieriei societății precum și verificarea modului de păstrare al documentelor de casă, 

au rezultat următoarele aspecte: 

 casieria societății deține un spațiu adecvat, având accesul securizat și cameră 

video; 

 numerarul, documentele de casă și alte valori sunt păstrate în casa de bani 

amplasată în cadrul casieriei; 

 operațiile de încasări  și plăți în numerar se efectuează conform legislației, de un 

contabil cu atribuții de casier  în conformitate cu fișa postului; 

 s-a verificat periodic respectarea disciplinei de casă; 

 evidența încasărilor și plăților se efectuează prin introducerea datelor în cadrul 

programului informatic CIEL- Registrul de casă.  

 

Referitor la modul de întocmire și utilizare a Registrului de casă s-au constatat 

următoarele: 

 acest document s-a completat zilnic, distinct pentru fiecare operație în parte, în 

ordinea efectuării operațiilor și în baza actelor justificative de încasări și plăți; 

 documentul a fost semnat de către contabilul cu atribuții de casier pentru 

confirmarea înregistrării operațiunilor efectuate  și verificat  de către șeful Serviciului Financiar- 

Contabilitate; 

 documentul are reportat pe primul rând al zilei în curs soldul de casă a zilei 

precedente, în conformitate cu Regulamentul operațiunilor de casă. 

 

În urma verificării eșantionului stabilit în Foaia de lucru nr.1.3. privind înregistrarea și 

plata datoriilor prin caserie, s-au constatat următoarele: 

 pentru efectuarea plăților în numerar, s-a utilizat Dispoziția de plată conform 

tipizatului prezentat în cadrul Nomenclatorului registrelor și formularelor financiar-contabile, cod 

14-4-4;  
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 dispozițiile de plată au fost întocmite pe baza documentelor justificative (ex: cereri 

aprobate de către Directorul Economic și Directorul General cu privire la decontarea de beneficii 

acordate salariaților, cheltuieli protocol, avans plăți, delegații, etc); 

 dispozițiile de plată au fost emise pe numele fiecărui beneficiar; 

 datarea și numerotarea dispozițiilor de plată a fost întocmită în concordanță cu 

documentele justificative; 

 înregistrarea dispozițiilor de plată s-a efectuat prin înscrierea în cadrul Registrului 

de evidență al dispozițiilor de plată; 

 sumele din documentele justificative corespund cu cele înscrise în dispozițiile de 

plată și cele din Registrul de casă; 

 completarea dispozițiilor de plată s-a realizat prin respectarea  condițiilor minime 

obligatorii, în conformitate cu  prevederile OMFP nr. 2634/2015 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 dispozițiile de plată au fost verificate și au primit  viza de control financiar 

preventiv propriu ; 

  existența pe fiecare dispoziție de plată a semnăturilor persoanelor autorizate 

(Directorul General al societății și Directorul Economic) și a semnăturilor beneficiarului și 

casierului pentru confirmarea plății/ încasării sumei.  

 

În perioada auditată, dispozițiile de plată emise au fost anexate la extrasul din Registrul 

de casă și arhivate lunar în cadrul dosarului Casa.  

În urma verificării efectuate s-a constatat că există concordanță între înregistrările 

contabile din Registrul de casă și dispozițiile de plată anexate. 

 

Înregistrarea și stingerea creanțelor pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică  

 

Societatea Conversmin SA București în calitate de prestator a acordat asistență tehnică 

la execuția lucrărilor de închidere și ecologizare  la obiectivele miniere : Petrila,  Paroșeni și 

Uricani, în baza contractelor nr.165 APMD/11.09.2013, nr. 189 APM/ 23.10.2013 și nr. 190 

APM/23.10.2013 încheiate cu Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA.  

 

În urma verificării eșantionului s-au constatat următoarele: 

 
 contractele încheiate pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică între 

Societatea Conversmin SA București și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA  

au fost derulate pe parcursul anului 2018, cu exceptia contractului nr. 165 APMD/11.09.2013( 

obiectivul Petrila) care a fost sistat cu data de 11.12.2017 și până la data efectuării recepției la 

terminarea lucrărilor de închidere și ecologizare a obiectivului prin adresa SNIMVJ SA nr: 

2335/08.12.2017;  

 au fost respectate condițiile contractuale din Art nr.20 Facturare și Modalități de 

plată la contractele încheiate cu privire la emiterea facturii fiscale și determinarea sumelor lunare 

de plată;  

 sumele lunare facturate s-au încadrat în plafoanele lunare prevăzute în cadrul 

contractelor; 

 datele facturilor emise au fost înregistrate în contabilitate pe cont de clienți 

(4115302), menționându-se numărul contractului aferent fiecărei facturi; 
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 în cadrul Jurnalului pentru vânzări 2018 al societății se regăsesc facturile emise, 

în ordine cronologică, având aplicată cota de TVA( 19%)  în conformitate cu prevederile legale; 

 la data închiderii exercițiului financiar (31.12.2018) facturile emise și încasările 

efectuate respectau prevederile art. 20.2.(3) Plata facturii către prestator se face prin OP, după 

30 de zile dar nu mai mult de 60 de zile de la comunicarea și înregistrarea facturii la achizitor.    

 

Fiabilitatea sistemului informatic  

 

Observările directe efectuate pe teren în vederea stabilirii modului de adaptare a 

sistemului informatic CIEL la cerinţele utilizatorilor au demonstrat faptul că, utililizarea 

programului informatic s-a făcut cu respectarea instrucțiunilor cuprinse în manualul de utilizare 

 

 referitoare la asigurarea accesului în program, păstrarea caracterului secret a datelor, fiabilitatea 

parolelor și siguranța aplicațiilor prin utilizarea programelor antivirus. 

Serviciile de întreținere și asistență tehnică pentru programul de contabilitate CIEL a fost 

asigurate: 

 prin încheierea contractului nr.82329_98231S/19.01.2018 de abonament cu 

suportul distribuitorului prin care CIEL ROMANIA SRL a asigurat actualizarea și adaptarea 

programului Contabilitate Professional   (licență nr.10659) în funcție de modificările legislative 

apărute și modificările funcționale ale sistemului;  

 în baza contractului prin care DAIMON TEHN SRL, distribuitor autorizat și 

certificat CIEL ROMANIA SA, a acordat întreținere și asistență tehnică on-line și prin deplasare 

la sediu pentru produsele:  

 

 Contabilitate Professional+Imobilizări Standard Rețea( sediu București)  

  Contabilitate Professional ( sediu  sucursală Deva).  

 

În cadrul programului de contabilitate CIEL verificarea completă a modului de 

funcționare a procedurilor de prelucrare  a datelor  se face prin accesarea unei aplicații care 

specifică notele care au suferit modificări ca urmare a defectelor găsite pe hdd sau virușilor. 

 

Pentru întocmirea și tipărirea ordinelor de plată s-a utilizat aplicația SmartOP, pusă la 

dispoziția Societății Conversmin SA București de către BRD Groupe Societe Generale. Accesul 

în aplicație și prelucrarea datelor s-a efectuat de către persoana autorizată, în speță de către 

contabilul cu atribuții de casier. 

Aplicația SmartOP facilitează și eficientizează activitatea de plată a datoriilor prin faptul 

că, documentele create și listate respectă regulile de completare, nefiind semnalate erori de 

procesare și permite vizualizarea acestora în scopul verificării. 

 

2. STABILIRE/ RAPORTARE IMPOZITE ȘI TAXE DATORATE STATULUI 
 

Calculul și evidența taxelor și impozitelor datorate statului  

 

În urma verificării eșantionului, constituit în baza Foii de lucru nr. 2.1., s-au constatat 

următoarele aspecte: 
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 contribuțiile la constituirea fondurilor de asigurări sociale  aferente anului 2018 

stabilite de Legea nr. 2/2018 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2018,  Legea nr 3/2018 – Legea 

Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe 2018 și Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, au fost 

aplicate asupra fondului de salarii în următoarele procente: 

 CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate) în procent de 10 % - 

cota pentru contribuția individuală. 

 CAS (contribuția de asigurări sociale) în procent de: 

  25%- cota pentru condiţii normale de muncă; 

    4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă; 

    8 % datorată în cazul condițiilor speciale de muncă; 

 Impozitul pe venit  în procent de 10%; 

 Contributia asiguratorie pentru munca suportata de angajator în procent 

de 2,25%. 

 

 aplicarea cotei TVA la încasare a fost înregistrată în Jurnalele pentru vânzări şi 

cumpărări ale societății, fiind aplicată în următoarele procente: 

 19% - cota standard care s-a aplicat asupra bazei de impozitare pentru 

operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse; 

 9% - cota redusă care s-a aplicat asupra bazei de impozitare pentru anumite 

prestări de servicii și/sau livrări de bunuri;  

 Jurnalele de vânzări și cumpărări au fost adaptate pentru a facilita urmărirea în 

fiecare perioadă fiscală a diferenţelor de taxă neexigibile, atât în ce priveşte taxa colectată cât şi 

în ce priveşte taxa deductibilă. 

 

Raportarea taxelor și impozitelor datorate statului 

  

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, raportarea taxelor și impozitelor 

datorate statului s-a realizat prin  depunerea lunară a următoarelor documente: 

  Declaraţiile unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 

venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formular D112); 

  Declaraţiile unice privind obligațiile de plată la bugetul de stat  (Formular D100); 

  Declaraţiile unice privind decontul de taxă pe valoarea adăugată (Formular 

D300); 

  Declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul 

național (Formular D394). 

 D1001 - Declarație privind raportarea indicatorilor economico-financiari conform 

OMFP 2873/16.12.2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Declaraţiile unice privind obligaţiile de plată (D112) au fost generate automat prin 

programul de salarizare, fișierul cu extensie XML fiind transmis lunar de către personalul 

serviciului OSPA către serviciul Financiar-Contabilitate, care după verificare și semnare  

electronică cu certifical digital l-a transmis către ANAF, în vederea validării. 
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Termenele de depunere a Declarațiilor fiscale respectă prevederile art. 82 din 

Capitolului III – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale din Legea nr. 227/2015, 

actualizată – Codul Fiscal. 

 

Evaluările  efectuate au pus în evidență faptul că, există corespondență între sumele 

raportate și sumele din evidența financiar-contabilă a societății. 

 

Plata taxelor și impozitelor datorate statului 

 

Verificările eșantionului stabilit în Foaia de lucru nr. 2.3. a condus la  următoarele 

constatări: 

 plata impozitelor și taxelor datorate statului s-a efectuat prin virament bancar, în 

cuantumul stabilit și raportat în cadrul Declarațiilor fiscale; 

 virarea sumelor raportate în Declarațiile fiscale s-a efectuat în conturile de 

Trezorerie aferente fiecărei categorii de contribuții; 

 au fost utilizate instrumente de plată corespunzătoare pentru efectuarea plătilor, 

respectiv ordinul de plată; 

 s-a asigurat disponibilul necesar prelucrării ordinelor de plată pentru efectuarea 

plăților; 

 documentele de plată au fost semnate de persoanele autorizate, prima semnatură 

aparţinând Directorului General, iar a doua semnatură aparţinând Directorului Economic. 

 

3. EVALUAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL  AFERENT ACTIVITĂȚII 

FINANCIARE 

 
Respectarea standardelor cuprinse în O.M.F.P. nr. 600/2018,  pentru aprobarea Codului 

controlului intern: Standardul  nr. 8- Managementul riscului  

În urma evaluării Registrului de riscuri aferente anului 2018, elaborat la nivelul serviciului 

Financiar- Contabilitate din cadrul Direcției Economice, s-a constatat faptul că, Procedura de 

sistem PS 01- Managementul riscurilor este cunoscută și se aplică doar în măsura identificării, 

prioritizării  și evaluării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.      

 

Respectarea standardelor cuprinse în O.M.F.P. nr. 600/2018,  pentru aprobarea Codului 

controlului intern: Standardul  nr. 9- Proceduri  

Verificarea modului de elaborare a procedurilor scrise existente în cadrul Direcției- 

Economice- Serviciul Financiar-Contabilitate s-a realizat pornind de la cadrul legislativ şi 

normativ specific activităţilor derulate, urmărind : 

- cuprinderea tuturor activităţilor specifice şi a activităţilor de control 

intern/managerial, pe fluxul operaţional; 

- stabilirea responsabilităţilor pe niveluri de execuţie şi pe fazele proceselor care 

se desfăşoară; 

- asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem informatizat adecvat; 

- stabilirea modalităţilor de arhivare a documentelor.  

 

Analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului 

Financiar- Contabilitate, a pus în evidenţă următoarele aspecte: 
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 Din analiza efectuată asupra „Manualului de politici și principii  contabile” existent la 

data prezentului audit, a rezultat faptul că acesta a fost întocmit în conformitate cu O.M.F.P. nr. 

1802/2014  privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a 

Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. 

 

  La nivelul Direcției Economice- Serviciul Financiar-Contabilitate au fost elaborate 

următoarele proceduri operaționale scrise privind: 

 La nivelul Direcției Economice- Serviciul Financiar-Contabilitate au fost elaborate 

următoarele proceduri operaționale scrise privind: 

 Întocmirea situațiilor financiare- PO 07.1.01; 

 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii- 

PO 07.1.02; 

 Organizarea și conducerea contabilității- PO 07.1.03; 

 Evidența și circuitul documentelor- PO 07.1.04; 

 Controlul financiar preventiv- PO 07.1.05; 

 Înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economice privind 

serviciile/lucrările de monitorizare postînchidere- PO 07.1.06; 

 Planificarea activității de control financiar de gestiune- PO.02.01 

 Evidența documentelor- PO 07.2.03 

 

 

Analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului 

Financiar- Contabilitate, a pus în evidenţă următoarele aspecte: 

 procedurile scrise elaborate îndeplinesc condiţiile de formă,  au o structură coerentă 

dar nu acoperă întreaga sferă de activitate derulată în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate;  

 elementele conținute de proceduri asigură coroborarea cu atribuţiile personalului din 

cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate stabilite prin fişele de post şi cu responsabilităţile 

stabilite prin ROF-ul societății; 

 cadrul procedural a fost actualizat la data de 10.09.2014, de către  responsabilul cu 

această activitate. 

   Auditorii interni recomandă: 

 Actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile modificări legislative 
apărute în domeniu 

 

Respectarea standardelor cuprinse în O.M.F.P. nr. 600/2018  pentru aprobarea Codului 

controlului intern: Standardul  nr. 13- Gestionarea documentelor  

 

Având ca referință descrierea Standardul nr.13 – Gestionarea documentelor cuprins în 

O.S.G.G. nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților 

publice, potrivit căreia :  

 

” Conducerea entităţii publice organizează și administrează procesul de creare, revizuire, 

organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite 

din exteriorul organizației”,  
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                s-a constatat faptul că, personalul Serviciului Financiar- Contabilitate cunoaște și 

aplică reglementările legale privind accesul la documente, gestionarea și păstrarea acestora. 

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. 

 

 

     Coordonarea activității de urmărire a realizarii programelor generale 
pentru servicii de proiectare 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit:  

 Organizarea și funcționarea serviciului Programe Proiecte Avizări;  

 Administrarea contractelor de servicii de proiectare; 

 Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității de proiectare; 
Constatări : 

   

1. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PROGRAME, PROIECTE, AVIZĂRI 
 

Evaluarea performanţelor individuale ale personalului din cadrul serviciului Programe, 

Proiecte, Avizări. 

Pregătirea  profesională a personalului din cadrul serviciului Programe, Proiecte, Avizări 

 

1. Evaluarea performanţelor are ca scop identificarea rezultatelor obţinute în raport cu 
obiectivele asumate, a abaterilor şi a măsurilor corective ce se impun pe parcurs, a 
oportunităţilor de realocare a resurselor. 

 

 Evaluarea performanţelor personalului serviciului Programe Proiecte, Avizări, s-a 
realizat prin utilizarea formularelor: Fişa de evaluare anuală a angajatului- cod PS 12-RO-F6,  
conform căreia nivelul de performanţă al angajaţilor din subordine este evaluat de către directorul 
de resort, la sfârşitul fiecărui an; 

 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, în conformitate cu art.17 alin.(3) lit.e din Codul Muncii, şi a 
Regulamentului intern al societăţii revizuit şi completat în 2011 cu capitolul X- Criteriile şi 
procedurile de evaluare profesională a salariaţilor; 

 
2. În perioada auditată s-a constatat faptul că, pregătirea profesională şi instruirea 

personalului salariat al serviciului Programe Proiecte  Avizari  s-a realizat doar prin formarea la 
locul de muncă, respectiv prin analizarea diferitelor tipuri de informaţii pentru realizarea sarcinilor 
atribuite, fără participarea la cursuri organizate de diferite instituţii specializate. 
 

Întocmirea și transmiterea rapoartelor de activitate ale serviciului Programe, Proiecte, 

Avizări către conducere 

      
Având în vedere atribuțiile prevăzute în fișele de post ale personalului serviciului Programe 
Proiecte Avizari : 
     ” prezintă rapoarte trimestriale privind urmărirea și desfășurarea activității serviciului”, 
cerințele standardului nr.6-„Structura organizatorică” din OSGG nr. 600/2018, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/ managerial: 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2019 
 

23 

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

 

   ” Competența, responsabilitatea, sarcina și obligația de a raporta sunt atribute asociate 
postului; acestea trebuie să fie bine definite, clare, coerente și să reflecte elementele avute în 
vedere pentru realizarea obiectivelor entității publice.”  
   -Din evaluarea efectuată s-a constatat faptul că, modul de îndeplinire a activităților specifice 
serviciului PPA s-a concretizat prin elaborarea de rapoarte de activitate către conducere cu 
privire la: 
-inventarierea, analizarea și identificarea obiectivelor miniere care pot beneficia de conservare, 
închidere/ ecologizare și monitorizare postînchidere, pentru care valorile din anexele la HG se 
pot actualiza în vederea unor achiziții viitoare; 
-furnizarea datelor solicitate de către serviciile implicate în întocmirea strategiei închiderii minelor 
și a Programului anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități 
postînchidere cu finanțare de la bugetul de stat pe 2018; 
-întocmirea caietelor de sarcini si notelor justificative pentru stabilirea valorii de achiziție la 
5(cinci) obiective miniere la care s-au făcut actualizarile valorilor totale aprobate prin  HG; 
-îutocmirea caietelor de sarcini și note justificative pentru stabilirea valorii de achiziție la 3( trei) 
obiective miniere pentru servicii de asitență tehnică de specialitate din partea proiectantului, la 
cererea beneficiarului, pentru supravegherea calității, întocmire de documentații și efectuarea 
verificărilor în teren la lucrări de închidere și ecologizare a minelor. 
- întocmirea caietului de sarcini și a notei justificative pentru stabilirea valorii de achiziție pentru 
servicii de proiectare privind proiectul tehnic de închidere și ecologizare a minei Ilisova, jud. 
Mehedinți- Faza: Revizuire PT. 
- încheierea în cursul anului 2018 a 2 (contracte) pentru servicii planificate ( Actualizare mina 
Țebea și revizuire documente de reglementare la obiectivul Mătăsari și Drăgotești) 
- promovarea pentru avizare la CTE- CVM și CTE-ME un număr de 4(patru) documentații de 
actualizare. 

- prospectarea pieței pentru stabilirea de noi oportunități și încheierea de parteneriate cu 

entități din alte state privind activitatea de ecologizare a obiectivelor miniere. 

 
2. ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE SERVICII DE PROIECTARE 

 
III.2.1. Actualizarea anuală a devizelor generale pentru lucrările cuprinse în Programul 

anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități 

postînchidere 

 

Prin  observarea directă  făcută se constată că se respectă H.G. nr. 997/2010 privind aprobarea 

Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a 

XI-a. 

Elaborarea referatului de necesitate pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare în 

vederea întocmirii Programului anual de achiziţii publice 

 

Potrivit Regulamentului de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire, derulare 
şi urmărire a contractelor de achiziţii publice, în cadrul S. CONVERSMIN SA Bucureşti:  

          ”Justificarea necesităţilor de achiziţionare a contractelor de produse, servicii şi lucrări cuprinse 
în Programului anual de achiziţii se va face prin elaborarea unei note de fundamentare sau referat 
de 
de necesitate, de către serviciile din cadrul S. CONVERSMIN SA în funcţie de specific”. 

Analiza eşantionului selectat a pus în evidenţă faptul că, referatele de necesitate 
verificate  sunt semnate, datate și conforme făcând referire la Programul anual de achiziții unde 
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se regăsește propunerea de achiziții de servicii de proiectare  și asistență tehnică din partea 
proiectantului, conform prevederilor Planului de încetare a activității minei respective.  

 

Întocmirea Notelor justificative privind determinarea valorii estimative a contractelor de 

servicii de  proiectare ce urmează a fi contractate 

 

În conformitate cu art.25, ali.(1) din Legea 98/2016, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune 
de servicii : 

” Autoritatea contractanta are obligața de a estima valoarea contractului de achiziție 
publică pe baza calculării si însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului 
respectiv, fără taxa pe valoarea adaugată, luând în considerare orice forme de opțiuni si, în 
măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau 
majorări ale valorii contractului” 

 
Din analiza efectuată s-a constatat faptul că, notele justificative privind determinarea 

valorii estimative a contractelor de servicii întocmite de către serviciul PPA, au încadrare în 
devizul general şi în plafonul de finanţare aprobat prin H.G, sunt datate, verificate şi semnate de 
către şeful serviciului și aprobate de către Directorul general al societăţii. 

 
Valoarea estimată a achiziției serviciilor de proiectare a fost calculată conform Normelor 

de lucru pentru lucrările de proiectare pentru exploatarea și valorificarea zăcămintelor de 
cărbune, șisturi și nisipuri bituminoase, minereuri, sare, substanțe nemetalifere, roci utile și 
materiale de construcții ( vol.I A÷B6 și vol. II B7÷ c17)ediția 1987, potrivit HG nr. 907/2016, 
privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor 
publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiții. 

 
Promovarea la plată a deconturilor justificative/Certificarea, înregistrarea şi plata facturilor 

 

În conformitate prevederile contractululu  de administrare şi gestionare de către S. 
CONVERSMIN SA Bucureşti a Programului de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi 
activităţi postînchidere a minelor, în anul 2018, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, a cărăr 
finanţare se realizează din alocaţii bugetare  și a Acordului cadru de servicii, reprezentând 
servicii de administrare și gestionare a Programului anual de conservare, închidere, 
reconstructive ecologică și activități postînchidere a minelor, încheiate cu ministerul de resort, 
plata serviciilor prestate de către operatorii economici  prin derularea contractelor încheiate, se 
efectuază prin întocmirea decontului centralizator, vizat de către Direcțiile Generale a Finanțelor 
Publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde se localizează obiectivul 
minier respectiv.  

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.  
             Din analiza rezultatelor obținute în urma verificărilor, cuprinzând deconturile justificative 
ale cheltuielilor realizate de către contractanții, s-a desprins faptul că valoarea deconturilor 
justificative se încadrează în valoarea totală a contractului şi în categoriile de cheltuieli prevăzute 
în contract.  
 

Activitatea privind certificarea, înregistrarea și plata facturilor este realizată de către 
serviciul Financiar- contabilitate al societății. 
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 Verificarea operațiunilor generate de activitatea de administrare a contractelor de 
proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, pe un eșantion stabilit prin metoda 
aleatoare,  privind:  

 certificarea facturilor primite de la furnizori cu « Bun de plată » ;  
 modul de înregistrare a acestora în contabilitate (încadrarea valorii facturii 

emise în valoarea totală a contractului, înregistrarea analitică pe furnizor, înregistrarea 
cronologică, înregistrarea în conturile corespunzatoare conform planului de conturi aprobat; 

  modul de plată a  facturilor (suma platită aceași cu suma înscrisă în  
factură,  respectarea termenului de plată de pe factură,  suma plătită conform extras de cont 
bancar), 

 
         A  condus la constatarea că,  sistemul de control funcționează, înregistrarea  în 

contabilitate realizându-se corect, fiind utilizate conturile corespunzătoare conform planului de 
conturi, aprobat și plata s-a realizat conform facturilor primite. 
 

3. EVALUAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL  AFERENT ACTIVITĂȚII 

SERVICIULUI  PROGRAME, PROIECTE, AVIZĂRI 

 
Analiza concordanței informațiilor raportate la autoevaluarea stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/ managerial în cadrul serviciului P.P.A.cu datele reale 

aferente activității auditate  

 

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  Programe, Proiecte, Avizări. 

Analiza succesivă a documentelor existente și a informațiilor provenite de la structura 

auditată au evidenţiat faptul că, serviciul Programe, Proiecte, Avizări şi-a elaborat și organizat 

documentele aferente sistemului de control intern/managerial  conform noilor reglementări din 

OSGG nr. 600/2018. 

   

 Pentru a se asigura că întregul personal al serviciului Programe, Proiecte, Avizări 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 Programe, Proiecte, Avizări se prezintă după cum 

urmează: 

Standardul 1 – Etica şi integritatea 

 personalul Serviciului Programe, Proiecte, Avizări 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 Programe, Proiecte, Avizări cunoaște procedura de sistem PS 04 

privind Semnalarea neregularităților referitoare la protecţia împotriva oricăror discriminări a 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2019 
 

26 

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

 

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 Programe, Proiecte, Avizări 

nu a necesitat aplicarea acestei proceduri, element considerat pozitiv. 

 

Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini 

 atribuţiile stabilite serviciului Programe Proiecte Avizări 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 Programe Proiecte Avizări 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; 

  actualizarea fișelor de post ale personalului serviciului Programe Proiecte Avizări s-a realizat 

cu data de 31.05.2017, ca urmare a modificării organigramei serviciului; 

 pentru a îndeplini cerinţele referitoare la funcţiile sensibile au fost implementate activități de 

control suplimentare și au fost luate măsuri vizând: asigurarea transparenței în exercitarea 

funcției, respectarea procedurilor, instituirea unei comunicări eficiente și a unei colaborări 

susținute în scopul diminuării riscului ca deciziile să fie luate unilateral, semnalarea 

neregularităţilor, etc.; 

  în vederea implementării cerinței referitoare la anticorupție persoanele  responsabile din 

cadrul Serviciului Programe Proiecte Avizări 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; 

În baza deciziei nr.32/15.05.2018 emisă de către Directorul general al societăţii,  evaluarea 

performanţelor  personalului societăţii, s-a realizat în perioada 22.05-25.05.2018, prin utilizarea 

formularului Fişa de evaluare anuală a angajatului- cod PS 12-RO-F6. 

 participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională, în anul 2018  
nu a fost posibilă, datorită limitării resurselor financiare alocate de către ministerul de resort, în 
cursul anului 2018, personalul de execuție nu a participat la cursuri de instruire, pregătirea 
profesională fiind desfășurată prin studiu individual;  
Consecințe: Limitarea accesului la noutăți specifice domeniului de activitate a personalului.  
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Recomandare:  

 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 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 generale si specifice 

activităților desfășurate în cadrul serviciului Programe Proiecte Avizări;  

 evaluarea modului de implementare a standardului menționat, la nivelul servicului 
Programe Proiecte Avizări, a scos în evidență faptul că, obiectivele specifice definite 
corespund  pachetului de cerințe S.M.A.R.T.   

 

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 volumului acestora; 

 implementarea cerinței referitoare la coordonarea deciziilor din cadrul serviciului Programe 

Proiecte Avizări cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei 

este bine realizată.  

 

Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor 

 la nivelul serviciului Programe, Proiecte,Avizări 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. 600/2018. 

 

Standardul 8 – Managementul riscului  

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

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

Analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului Programe 

Proiecte Avizări, a pus în evidenţă următoarele aspecte: 

procedurile scrise elaborate pentru activitățile derulate în cadrul Serviciului Programe Proiecte 

Avizări 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 

Serviciului Programe Proiecte Avizări 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  serviciilor Programe Proiecte 

Avizări.  

Procedurile  scrise concepute și aplicate de către personalul serviciului Programe Proiecte 

Avizări,  nu sunt actualizate în conformitate cu noile modificări legislative apărute. 

Recomandări: 
 

 Actualizarea procedurilor scrise existente prin adaptarea  la noile modificări legislative 
apărute în domeniu; 
 
Standardul 10 – Supravegherea 

 conducerea serviciului Programe Proiecte Avizări 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 Programe Proiecte Avizări 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 Programe Proiecte Avizări sunt informaţi cu privire la proiectele de decizii 
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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 

personalul.  

Standardul 13 – Gestionarea documentelor 

 în cadrul procedurilor scrise elaborate în cadrul serviciului Programe Proiecte Avizări au fost 

evidențiate activitățile privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea şi 

arhivarea documentelor interne şi externe; 

 documentele sunt depozitate în cadrul serviciului, păstrate în dosare și bibliorafturi 

structurate cronologic. 

 
 

 Misiuni  de audit privind evaluarea Sistemului de Prevenire a      
Corupției 2019 

 
            Principalele obiective ale misiunii de audit: 

  
- Codul etic/deontologic/de conduită 

- Consilierul de etică 

- Funcții sensibile 

 

Evaluarea implementării măsurii preventive „Cod etic/deontologic/de conduită” 

     În domeniul eticii și integrității, conducerea și salariații S.Conversmin S.A.București cunosc și 
susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglemntările cu privire la etică, 
integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție 
și semnalarea neregularităților.  

     Conducerea S.Conversmin S.A. București sprijină și promovează prin deciziile sale valorile 
etice, integritatea personală și profesională a salariaților; implementează politici privind 
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese,  prevenirea și raportarea fraudelor, 
actelor de corupție și semnalarea neregularităților; înlesnește comunicarea deschisă cu salariații 
in materie de etică și integritate. 

     Personalul S. Conversmin  S.A.  a luat la cunoștiință și respectă conținutul ,,Regulamentului 
Intern’’ care cuprinde şi regulile de conduită și disciplină aplicate întregului personal al societăţii.  

      Acțiunea de semnalare de către salariații S.Conversmin S.A. București  a neregularităților  
are un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și este privită ca 
exercitarea  unei îndatoriri profesionale. 
       Personalul S.Conversmin S.A. București  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. Procedura are scopul de a stabili modalitatea de 
semnalare  a neregularitatilor, precum si protectia persoanelor care reclama ori semnalează 
neregularități la nivelul S.Conversmin S.A. București. Semnalarea neregularităților se va face 
conform anexei la procedura denumită : Formularul 1 ( formular sesizare neregularități). 
     În situația îin care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, 
inspecțtie și evaluare  a reclamantului, se va asigura protecția datelor celui care a depus petiția 
/sesizarea. 
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   Petițiile /sesizările salariaților se fac in scris, conform formularului 1, vor fi semnate, introduse 
într-un plic care va avea mențiunea „Sesizare neregulariate  ”și se vor depune la registratura 
societății. 
     Salariații S.Conversmin S.A. București care semnalează neregularitățile de care, direct sau 
indirect au cunoștiință, sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea societății are 
obligația intreprinderii cercetărilor adecvate ,în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă 
este cazul, a măsurilor ce se impun. 

Constatarea 1 

   Răspunsurile la interviurile purtate pe parcursul misiunii de audit au reliefat faptul că în 
domeniul eticii și integrității  ,conducerea și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile 
organizației, respectă și aplică reglemntările cu privire etică, integritate evitarea conflictelor de 
interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularitătilor. 

Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul  S. Conversmin S.A.București  nu au necesitat  
aplicarea acestei proceduri,  element considerat pozitiv. 

Evaluarea implementării măsurii preventive „Consilier de etică” 

Neaplicabil sediul materiei. 

Evaluarea implementării măsurii preventive „Funcții sensibile” 

     Conducerea S.Conversmin S.A.București  a dispus identificarea funcțiilor sensibile, această 
situație fiind  intocmită de departamentul Organizare,Comunicare Management ,Strategii  si 
monitorizată  de Comisia de Monitorizare,Coordonare și Îndrumare metodologică a implementării 
și dezvoltării sistemului de Control Intern Managerial.  
      Procesul de identificare a funcțiilor sensibile are la bază factorii de risc stabiliți prin „Registrul 
riscurilor” de la nivelul fiecarei structuri organizatorice  a S.Conversmin S.A. Bucuresti, 
centralizate in  „ Registrul riscurilor” la nivelul S. Conversmin S.A.Bucuresti. 
     Pentru a îndeplini cerinţele referitoare la funcţiile sensibile au fost implementate activități de 
control suplimentare vizând: asigurarea transparenței în exercitarea funcției, respectarea 
procedurilor, instituirea unei comunicări eficiente și a unei colaborări susținute în scopul 
diminuării riscului ca deciziile să fie luate unilateral, semnalarea neregularităţilor, etc.; 

  Constatarea 3 

Funcțiile sensibile sunt cetralizate la nivelul intregii entități conform listei întocmite de 
departamentul Organizare,Comunicare Management ,Strategii, existând trei pârghii de control 
pentru administrarea și gestionarea functiilor sensibile: Inspecția generală; Auditul Intern si 
Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial. 
 

 

Urmărirea implementării recomandărilor formulate  ca urmare a misiunilor de 

audit intern derulate în anul 2019  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. 

 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2019 
 

31 

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

 

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. 

 

Domeniul 

Număr de recomandări 
implementate 

Număr de recomandări parțial 
implementate 

Număr de recomandări 
neimplementate 

în termenul 
stabilit 

după 
termenul 
stabilit 

pentru care 
termenul de 

implementare stabilit 
nu a fost depășit 

cu termenul de 
implementare 

depășit 

pentru care 
termenul de 

implementare 
stabilit nu a fost 

depășit 

cu termenul de 
implementare 

depășit 

Bugetar        

Financiar-contabil 1      

Achiziţiilor publice       

Resurse umane       

Tehnologia informației         

Juridic       

Fonduri comunitare       

Funcţiile specifice entităţii 1  1    

SCM/SCIM       

Alte domenii       

TOTAL 1 2  1    

TOTAL 2    

În acest context, în cursul anului 2019 au fost urmărite un număr de 3 recomandări, cu 

următoarele rezultate: 

             -  2  recomandări implementate, din care: 

 2  recomandări implementate în termenul stabilit; 

         -  1  recomandări parțial implementate (în curs de implementare). 

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 2019. 

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 au fost constatate un 

număr de 0(zero) iregularități, astfel: 

Domeniul 
Număr iregularități 

constatate
 

Bugetar  - 

Financiar-contabil - 

Achiziţiilor publice - 

Resurse umane - 

Tehnologia informației   - 

Juridic - 

Fonduri comunitare - 
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Funcţiile specifice entităţii - 

SCM/SCIM - 

Alte domenii - 

TOTAL  

 

                                     
 

Raportarea recomandărilor neînsuşite : Nu a fost cazul. 
 

IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere 

 

- Misiuni de consiliere formalizată: Nu a fost cazul 

-  Misiuni de consiliere informală 
 

 

 

În cadrul planului anual 2019, 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. 

                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. 
 

- Realizarea altor acțiuni- nu a fost cazul 

 

Partea a- V-a – Comitetul de Audit Intern 

 

 

-Nu este cazul 

 

 

 

 

VI.1. Concluzii privind activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul 

S.Conversmin S.A. Bucuresti 

 

 

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 

Partea a-VI-a- Concluzii 
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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 2019 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: 

-Actualizarea  procedurilor  elaborate  în conformitate cu structura prevăzută în Anexa nr. 2 din 

OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial. 

-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 2019, 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. 

 
 

 

VII.1. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit public intern desfăşurată la 

nivelul S.Conversmin S.A. Bucuresti 

 

            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 

Partea a-VII-a – Propuneri  pentru îmbunătățirea activității de audit intern  
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ani se impune, în limita fondurilor disponibile, ocuparea posturilor vacante de auditori  interni  și 

suplimentarea  cu un post de execuție a efectivului biroului de audit intern, în vederea acoperirii 

sferei auditabile atât la sediul central cât și în cadrul structurilor aflate în teritoriu ( 2 sucursale, 5 

puncte de lucru și 2 laboratoare). 
 

Anexele nr.1-16 fac parte din prezentul raport. 

 

 

                                                                Întocmit, 

                                               Șef birou Audit Public Intern 

                                                   Ec.  Archip Carla 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


