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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. 

PARTEA a-I-a- Informații generale 
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          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 
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 01.01.2020- 31.12.2020. 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit 
intern la data de 31 decembrie 2020  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 2020, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 
UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2020. 

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 2020 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 2020, 

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

 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 
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cadrul societății în anul 2020; 
 

 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 ; 
 

 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 și de asemenea  a fost  elaborat planul  multianual 2021-2023  care  a fost aprobat 

de către Directorul General al societății în data de 07.11.2020 

          De asemenea a fost elaborat planul anual pentru anul 2021 care  a fost aprobat de 

către Directorul General al societății în data de 26.11.2020 

 

În cadrul planului anual pentru 2020 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 2020 au fost realizate un număr de 2 misiuni de asigurare, 

cea de-a treia misiune a fost suspendată ca urmare a solicitării de suspendare cu nr.29/12.10.2020 

emisă de Direcția Economică și aprobată de către Directorul General. Solicitarea de suspendare a fost 

formulată  în urma auditului anunțat conform  adresei nr IV/40.784/06.10.2020 de Curtea de Conturi a 

României. 

 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 achizițiilor publice 
- 1 misiuni de asigurare unde s-a abordat domeniul juridic. 

 

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

anului 2019 
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În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2020, la nivelul S.Conversmin 

SA , au fost constatate un număr de  0  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. 

 

 

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 2020  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 
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Ministerului Economiei,Energiei și mediului de Afaceri, acesta funcționând în prezent cu același 

statut.  

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 2020. 
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III.3.2.  Obiectivitatea auditorilor interni 
 

Pe parcursul anului 2020, 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. 
260.374/31.08.2020; 260.373/31.08.2020 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 03.12.2020.  
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III.5.2. Realizarea evaluării externe 

În anul 2020 activitatea biroului de audit public intern din cadrul S.Conversmin SA a fost 

evaluată de către  Curtea de Conturi a României .  

    

III.6.  Resursele umane alocate structurii de audit intern 

III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31.12.2020 

 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= 0%   (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,  tehnic, 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 2020 

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; 
 

b. Participare la seminarii on-line organizate de instituții specializate autorizate,  în total 

1 zi. 
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 În cursul anului 2020 având în vedere analiza factorilor de risc generați de virusul SARS-

CoV-2, pe teritoriul României, 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 2020 
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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 2020 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 2020 au fost  cuprinse  trei  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 2020 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 2020  se regăsesc detaliate în cadrul referatului de 

justificare nr. 23/25.11.2019 

Planul anual 2020 elaborat de către biroul API al societății a fost aprobat de către Directorul 

General al societății în data de 25.11.2019 
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Durata medie de realizare a unei misiuni de audit a fost de 50 zile.   
 

Gradul de realizare a Planului anual 2020 a fost de 75% ca urmare a  suspendării misiunii de 

audit din cadrul direcției Economice, datorită  misiunii de audit a Curții de Conturi a României care 

s-a desfașurat în perioada 19.10-18.12.2020(adresă înștiințare nr IV/40.784./06.10.2020 și care a 

fost prelungită si pentru luna ianuarie 2021. 

         

IV.2.  Realizarea misiunilor de audit intern 

IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

 

Pe parcursul anului 2020, biroul de audit public intern din cadrul Societății 

CONVERSMIN SA București a efectuat două misiuni de audit de regularitate  privind 

următoarele domenii: juridic, achiziții publice, economic(misiune suspendată până la finalizarea 

controlului efectuat de către Curtea de Conturi a României).  

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

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

- Misiuni  de audit privind alte domenii: 0 (zero) 

 
     ORGANIZAREA, PLANIFICAREA ȘI RAPORTAREA ACTIVITĂȚII JURIDICE 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit:  
 

 

1. Planificarea și raportarea  activității juridice;  

2. Avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 

3. Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității juridice. 
 
 
 
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.  
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1. PLANIFICAREA ȘI RAPORTAREA ACTIVITĂȚII JURIDICE 

 

În cursul anului 2019, Societatea CONVERSMIN SA prin reprezentanți săi legali, a întreprins 

toate demersurile necesare în vederea soluționării celor 29 de cauze aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care a avut calitate de: reclamant, pârât, petent, chemat în garanție, contestator.  

           

Astfel, în cele 27 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată societatea a avut  rol de:  

 

 reclamant/petent/contestatar – 20 cauze:dosar nr. 8855/182/2018; 9765/182/2018; 

11483/182/2018, 11528/182/2018; 13768/182/2018; 8818/182/2018; 13724/296/2018; 

17285/301/2019; 23.573/299/2019; 28230/299/2019; 6200/2/2019; 24.417/3/2019;       

4694/2/2019;      1902/182/2019;     3944/182/2019; 3945/182/2019; 3946/182/2019;       

10182/182/2019;              21037/3/2014; 

 

 pârât – 4 cauze: dosar 2322/299/2018; 8448/299/2018; 3052/3/2018; 6187/2/2018;  

 intervenient – 1 cauză: dosar nr.4627/2/2014. 

 chemat în garanție – 4 cauze: dosar nr. 5092/97/2015; 2781/263/2014. 

 

 

Susţinerea intereselor organizaţiei în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice sau 

alte persoane - Formularea cererii de chemare în judecată 

 

Reprezentarea și susținerea intereselor societății în cauzele aflate pe rol s-a desfășurat, la 

următoarele instanțe de judecată:  

 20 dosare aflate pe rol la Judecătorie:  

 Sector 1: 2322/299/2018; 22871/300/2018; 23.573/299/219;  

   28230/299/2019; 24.417/3/2019;              

 Sector 3: 17285/301/2019;  

 Baia Mare: 8855/182/2018; 9765/182/2018; 11483/182/2018; 

  13768/182/2018; 8818/182/2018; 11529/182/2018; 11530/182/2018; 14393/182/2018;  

3944/182/2019; 3945/182/2019; 3946/182/2019; 10189/182/2019; 

 Negrești Oaș: 13724/296/2018; 

 Viseu de Sus: 1902/182/2019   

  

 3  dosare aflate pe rol la Tribunal: 

 Maramures: 11528/182/2018; 

 București: 8448/299/2018; 21037/3/2014; 

  

 4 dosare aflate pe rol la Curtea de Apel București: 3052/3/2018; 6200/2/2019; 

4693/2/2019; 4694/2/2019;  

 2 dosare aflate pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție: 

6187/2/2018;4627/2/2014.  

. 
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Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale societății care nu au putut fi obținute pe cale 

amiabilă în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură și alte persoane s-a 

realizat prin exercitarea dreptului de dispoziție al părților, în conformitate cu art. 9 (1) din Noul 

Cod Procedură Civilă: “ Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile 

anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții 

publice ori de interes public.”. 

     Acțiunile în care societatea a avut calitate de reclamant s-au inițiat în instanță prin cereri de 

chemare în judecată, formulate în scris și cu depunerea documentelor justificative care susţin 

cauza. 

În funcție de obiectul dosarului, cererile introductive au îmbrăcat următoarele forme prevăzute de 

lege: 

- chemare în judecată - în dosarele nr.: 17285/301/2019, 23.573/299/2019, 

28230/299/2019, 6200/2/2019, 24.417/3/2019,4694/2/2019 

- plângere- în dosarele : 8855/182/2018; 9765/182/2018; 11483/182/2018; 

11528/182/2018; 13768/182/2018; 8818/182/2018;13724/296/2018; 1902/182/2019; 

3944/182/2019; 3946/182/2019; 10189/182/2019. 

 

Cererile de chemare în judecată stabilesc obiectul procesului (dreptul solicitat), cuprind toate 

capetele de acuzare formulate, fac trimitere la legea care le reglementează sau pe care se 

bazează și motivează sub toate aspectele capetele de acuzare. 

Cererile de chemare în judecată au fost semnate de către Directorul General al societății și șeful 

Departamentului Juridic și înregistrate în termen la instanţele de judecată. 

. 

Formularea apărărilor la acţiunile iniţiate de terţi  

  În urma evaluării eșantionului constituit din dosarele de instanță, în baza Foii de lucru nr. 1.1.2, 

referitoare la acțiunile introduse de terți, în care Societatea Conversmin SA a avut calitatea de 

pârâtă, s-au constatat următoarele aspecte: 

 

 citațiile primite de către societate au fost înregistrate la Departamentul Juridic, 

constituindu-se dosarele cauzelor; 

 

 la acțiunile invocate de către terți având ca obiect al cauzei: pretenții ( în dosarele 

nr. 2322/299/2018; 8448/299/2018 au fost formulate întâmpinări argumentate cu 

probe şi dovezi fiind combătute capetele de acuzare; 

 Departamentul Juridic a informat conducerea societății asupra capetelor de 

acuzare invocate de către terți, având loc discuții prealabile asupra modului în 

care va fi realizată și susținută apărarea, înainte de formularea întâmpinărilor; 

 apărarea în instanță a fost fundamentată, acolo unde a fost cazul,  în baza 

punctelor de vedere exprimate de către serviciile de specialitate din cadrul 

societății  

 în formularea apărărilor, după caz, au fost invocate excepţii de la procedură și 

respingere a acțiunilor ca neîntemeiate; 

 întâmpinările au fost înregistrate în termen la instanțele de judecată după 

semnarea acestora de către persoanele cu atribuții în acest sens. 
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Documentele au fost elaborate respectându-se prevederile art. 205, Secțiunea 3 - Întâmpinarea 

din Noul Cod Procedură Civilă. 

 

Formularea concluziilor scrise și întâmpinărilor  

Examinarea concluziilor scrise şi/sau întâmpinărilor formulate la dosarele cauzelor şi modul de 

depunere a acestora pentru fiecare termen de judecată, au condus la următoarele constatări: 

 

 concluziilor scrise și/sau întâmpinărilor la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată 

cuprind susținerea pretețiilor solicitate și înregistrarea acestora s-a efectuat în termenul 

stipulat în citații; 

 acţiunile înaintate la instanţă, în apărarea intereselor societăţii, au fost introduse la cererea 

instanței sau din proprie inițiativă;  

 susținerea intereselor societății s-a realizat la termen prin elaborarea corectă a cererilor, 

invocarea după caz a excepțiilor și prezentarea împrejurărilor de fapt. 

 întâmpinări în vederea susţinerii cauzei în faţa instanţei au fost formulate și în cazurile în 

care hotărârile judecătorești au fost favorabile societăţii, în vederea combaterii căilor de 

atac ale părților adverse. 

 

 

Testarea efectuată în baza eșantionului stabilit nu a semnalat neconformităţi privind formularea 

şi fundamentarea concluziilor scrise și/ sau întâmpinărilor în vederea susţinerii intereselor 

societății. 

 

Exercitarea căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor de judecată 

Formularea recursului  

  Analizând situația cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în perioada auditată,  s-a 

constatat faptul că, instanțele de judecată au pronunțat hotărâri favorabile societății,  în trei 

dosare cererile societății au fost respinse. 

În dosarul (4627/2/2014*), cererea de recurs a fost formulată și motivată de către Societatea 

civilă profesională de avocați Mirela Radu, Valentin Tudor și asociații., cererea fiind în 

pronunțare.   

Căile de atac utilizate împotriva hotărârilor judecătorești, respetiv recursurile, au fost inițiate și 

fundamentate în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Sistemul de gestionare a dosarelor cauzelor la care entitatea este parte (înregistrare, 

repartizare, constituire și urmărire) 

Evidența acțiunilor în justiție - Registrul de evidenţă a cauzelor  

   Întocmirea și conducerea Registrului de evidenţă a cauzelor s-a efectuat în conformitate cu 

prevederile art. 47 alin.(3) cu privire la evidențele activității consilierului juridic din Statutul 

profesiei de consilier juridic.  

 

   Din analiza prin sondaj a filelor acestui registru s-au constatat următoarele aspecte: 

 completarea sistematică prin respectarea conţinutului acestuia, oferă informaţiile necesare 

asupra situaţiei existente a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;  
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 în cuprinsul registrului pot fi identificate  toate dosarele constituite, cauza la care se referă, 

părţile implicate precum și toate soluțiile date de instanţă la fiecare termen de judecată.  

 

Gestionarea dosarelor cauzelor - Condica termenelor  

Verificarea modului de înregistrare și evidență a termenelor pentru prezentarea în instanțele de 

judecată sau pentru depunerea documentelor a pus în evidență faptul că în cadrul Biroului 

Juridic este organizată și condusă în mod corespunzător Condica termenelor. 

 Având în vedere faptul că, activitatea juridică este concentrată pe reprezentarea societății în 

instanțele de judecată,  în vederea facilitării vizualizării și administrării documentelor cu caracter 

juridic,  s-a constatat existența unui 

sistem de gestiune informatică a dosarelor cauzelor care facilitează înregistrarea, verificarea și 

raportarea datelor pentru fiecare dosar, cu posibilitatea notificării la timp a termenelor de 

judecată.  

 

Constituirea și urmărirea dosarelor cauzelor  

Majoritatea dosarelor s-au constituit pentru fiecare cauză înregistrată pe rolul instanțelor de 

judecată  în care Societatea Conversmin SA a avut calitate procesuală. Verificarea conținutului 

dosarelor cauzelor a condus la constatarea  următoarelor aspecte: 

 documentele elaborate și primite sunt păstrate în condiții corespunzătoare, în 

dosare și bibliorafturi; 

 completarea dosarelor cu informaţii noi s-a realizat pe măsură ce procesul de 

soluţionare a cauzei a progresat; 

Observările efectuate la fața locului au pus în evidență faptul că: 

 

 la nivelul Oficiului Juridic există o evidență a dosarelor de instanță 

finalizate și o separare a acestora față de dosarele aflate pe rolul 

instanțelor de judecată; 

 îndosarierea documentelor s-a realizat prin numerotarea filelor îndosariate 

şi întocmirea unui opis pentru dosarul arhivat, prin ataşarea ca primă 

pagină în interiorul dosarului, a listei cu documentele conţinute în fiecare 

dosar; 

 toate documentele juridice au fost asigurate împotriva distrugerii, 

degradării sau sustragerii; 

        

2. AVIZAREA ȘI CONTRASEMNAREA  ACTELOR CU CARACTER JURIDIC 

Avizarea proiectelor de contracte  

Avizarea altor documente emise de entitate cu implicații juridice  

   

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic: 

 

        “ Consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, 

precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului 

respectiv”. 
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   Avizul de conformitate (legalitate) are rolul de a certifica, în esență, concordanța unui act cu 

prevederile legale în vigoare.  

 

   În urma evaluării eșantioanelor stabilite în baza Foilor de lucru nr.2.1 și 2.2., reprezentând  

documentele contrasemnate pentru legalitate de către consilierii juridici ai societății, s-au 

constatat următoarele aspecte: 

 

 avizarea proiectelor de contracte (mandat, administrație, comodat, prestări servicii, 

execuție lucrări, vânzare-cumpărare, etc) s-a realizat respectîndu-se legislația în 

vigoare privind condiţiile şi aspectele ce trebuie avute în vedere pentru a se putea 

acorda avizul de legalitate şi conformitate la actele interne emise de societate cu 

implicaţii juridice; 

 au fost întocmite și avizate acte adiționale la contractele de achiziție publică din 

cadrul,, Programului Anual de Conservare, Închidere, reconstructive ecologică și 

activități post închidere a minelor’’ atribuite de Conversmin SA, ca urmare a semnării, 

modificării și completării contractelor susecvente nr. 2/29.01.2019, nr. 11/08.04.2019 

și nr. 57/18.10.2019 la Acordul – cadru de servicii nr. 56/04.12.2018 și a actelor 

adiționale la acestea, încheiate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri cu societatea S. Conversmin. 

 au fost avizate un număr de 102 decizii dispuse de către directorul general al  

societății, urmărindu-se conformitatea  și legalitatea  datelor înscrise; 

 au primit aviz juridic favorabil toate notele justificative privind alegerea procedurii de 

atribuire, înaintea demarării procedurilor de achiziții publice;  

 au fost avizate notele justificative privind achizițiile directe, urmărindu-se corelarea 

acestora cu legislația aplicabilă; 

 a fost respectat cadrul general al diverselor modele de contracte la  utilizarea 

acestora în relațiile cu părțile contractante, în concordanță cu Noul Cod Civil; 

 a fost acordat aviz consultativ pentru conformitatea cu legea la întocmirea actelor ce 

produc efecte juridice şi angajează răspunderea patrimonială a societății. 

 

 

3. EVALUAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL  AFERENT ACTIVITĂȚII JURIDICE 

 

În evaluarea modului de implementare a cerințelor generale definite în cadrul standardelor de 

control intern/ managerial s-au avut în vedere şi datele consemnate în cadrul Chestionarului de 

autoevaluare  (anexa nr. 4.1.) din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, completat de către Biroul  Juridic, la solicitarea  comisiei 

interne de monitorizare  și dezvoltare a controlului intern/managerial a societății. 

           Din analiza efectuată, auditorii interni au constatat faptul că, Biroul Juridic a implementat 

cerințele generale ale acestor standarde, identificând totodată posibilitatea dezvoltării controlului 

intern/managerial prin îmbunătățirea conținutului documentelor elaborate. 

 

Standardul  nr. 3- Competență- Performanță  

 

Pregatirea profesională( Standardul nr.3-Competență, Performanță) 
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 Având ca referință cerința  Standardului  nr. 3, potrivit căreia: 

 

,,Conducătorii entităților publice asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire 

profesională în domeniul său de competență, conform legislației în domeniu’’ 

 

     S-a constatat faptul că participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare 

profesională, în anul 2019 nu a fost posibilă, datorită limitării resurselor financiare alocate de 

către ministerul de resort  în cursul anului 2019. 

      Personalul din cadrul Biroului Juridic nu a participat la cursuri de instruire, pregătirea 

profesională fiind desfășurată prin studiu individual;  

 

Recomandare:  

 Asigurarea participării la cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională impuse de 

anumite acte normative,  specifice domeniului de activitate 

 

Standardul  nr. 4- Structura organizatorică  

            Structura organizatorică a biroului 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. 

 volumul de activitate în cadrul Biroului Juridic  este mare în comparație cu resursele 

umane disponibile, acest fapt ducând la o suprasolicitare a personalului existent, 

personalul fiind nevoit   să asigure și serviciile juridice din cadrul Serviciului Achiziții-

Contracte. 

 

Recomandare:  

Asigurarea unui echilibru între resursele umane necesare desfășurării  activităților 

în cadrul Biroului Juridic și volumul mare a acestora, prin scoaterea la concurs a 

posturilor vacante.  

 

Având ca referință cerința  Standardului  nr. 4, potrivit căreia: 

 

        „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”, 

 

    S-a constatat faptul că, raportarea activității juridice s-a realizat periodic către conducere și 

Consiliul de Administrație al societății prin comunicări referitoare la stadiul proceselor aflate pe 

rolul instanţelor de judecată, a  hotărârilor definitive  obţinute și anual potrivit raportului nr. 
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Oj02/63/11.12.2019. Raportarea activității juridice se face utilizând un model-cadru, structurat pe 

secțiuni distincte, care cuprinde  sinteze ale tuturor acțiunilor desfășurate cu posibilitatea 

detalierii, după caz,  a elementelor esențiale în procesul decizional.  

           

Standardul  nr. 5- Obiective  

 

Pentru a putea fi realizate, obiectivele specifice trebuie să fie în concordanţă cu atribuţiile 

consilierului juridic,  cuantificabile, abordabile, realiste şi cu termen de realizare, astfel încât să 

răspundă pachetului de cerinţe SMART, respectiv: 

 

 Specific : Obiectivul indică exact ceea ce se doreşte a se obţine; 

 Măsurabil  și verificabil: Obiectivul poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ; 

 Necesar : Obiectivul poate fi atins; 

 Realist : Obiectivul contribuie la impactul prevăzut de proiect; 

 Cu termen de realizare: Obiectivul conţine perioada până la care este prevăzut a 

se realiza. 

 

Evaluarea modului de implementare a standardului menționat, la nivelul Biroului Juridic, a 

condus la următoarele constatări: 

 au fost identificate și definite obiective specifice pentru activitățile desfășurate în 

cadrul biroului juridic oferite în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale 

societății; 

 obiectivele specifice definite  răspund în totalitate pachetului de cerințe S.M.A.R.T.   

 

Standardul  nr. 7- Monitorizarea performanțelor  

 

Monitorizarea performanţelor utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi implică utilizarea 

unui sistem de măsurare a performanţei care să respecte următoarele principii: 

 claritatea scopului – cine, în ce mod şi de ce va utiliza informaţiile; 

 accent – concentrare pe priorităţile entităţii publice; 

 aliniere – consens cu procesul de stabilire a unui obiectiv şi modul de 

examinare a performanţei; 

 echilibru – indicatorii trebuie să ofere o imagine echilibrată a performanţei 

entităţii publice, un echilibru între costul colectării indicatorului şi valoarea 

informaţiilor furnizate de acesta; 

 perfecţionare continuă – actualizare permanentă pentru adaptarea la 

situaţiile aflate în schimbare; 

 robusteţe – uşor de înţeles şi garantarea solidităţii informaţiilor obţinute, 

 

 la nivelul Biroului Juridic 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. 
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 indicatorii de performanţă calitativi corespund cerinţei de a fi definiți 

SMART conform noilor prevederi ale OSGG nr. 600/2018. 

 

Standardul  nr. 8- Managementul riscului  

 

Garantarea realizării obiectivelor presupune stabilirea şi implementarea de dispozitive de control 

adecvate şi suficiente, astfel încât riscurile asociate obiectivelor să fie controlate şi menţinute în 

limitele acceptate. 

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de 

conducere să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor. 

 

 la nivelul Biroului Juridic  sunt cunoscute și aplicate  prevederile procedurii de 

sistem PS 01- Managementul riscurilor, fiind desemnat un responsabil cu riscurile;   

 fișele de post ale personalului Biroului Juridic 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 Biroului Juridic 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 al societății; 

          

 Standardul  nr. 9- Proceduri  

 

Urmărind cerințele  Standardului  nr. 9 - Proceduri, potrivit căruia: 

  

            „Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie: 

-   să se refere la toate procesele şi activităţile importante; 

-  să asigure o separare corectă a funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a 

operaţiunilor; 

-   să fie precizate în documente scrise; 

-   să fie simple, complete, precise şi adaptate activităţii procedurate; 

-   să fie actualizate în permanenţă; 

-   să fie aduse la cunoştinţa personalului implicat” , 

 

 Analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul Biroului Juridic, a pus 

în evidenţă următoarele aspecte: 

 cadrul procedural a fost actualizat la data de 21.02.2020 de către responsabilul cu 

această activitate cuprinzând următoarele proceduri operaționale: 

1. Organizarea activității privind asigurarea legalităţii actelor și documentelor 

elaborate- PO 02.01; 

2. Reprezentarea în instanță- PO 02.02.; 
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3. Evidența și păstrarea documentelor- PO 02.03. 

4. Consultanță juridică PO 02.04 

Analiza conformităţii procedurilor privind activitățile desfășurate în cadrul Biroului Juridic, a pus în 

evidenţă următoarele aspecte: 

 

 procedurile scrise elaborate îndeplinesc condiţiile de formă,  au o structură 

coerentă;  

 elementele conținute de proceduri asigură coroborarea cu atribuţiile personalului 

din cadrul Biroului Juridic stabilite prin fişele de post şi cu responsabilităţile 

stabilite prin ROF-ul societății; 

     
          ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
 

Principalele obiective ale misiunii de audit: 
  

 Fundamentarea, elaborarea şi realizarea Programului anual de achizitii publice.; 

 Coordonarea, controlul şi urmărirea activităţilor privind procedura de atribuire a 
contractelor de achizitie publică.; 

 Evaluarea controlului intern/managerial aferent activității de achiziții publice. 
 

 
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 respectare şi aplicare a prevederilor 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.  

 

 

Strategia anuală a achizițiilor publice  

Strategia unei organizații trebuie să fie simplă, clară, bazată pe realitatea curentă, cuprinzând și 

strategii parțiale ( strategii pe domenii de activitate), reliefând căile pe care le va urma și 

mijloacele alternative pe care le va folosi  pentru atingerea obiectivelor. 

Condiţia necesară pentru fundamentarea și formularea unei strategii  parțiale o reprezintă 

înţelegerea clară şi largă a rezultatelor ce trebuie obţinute.  

Strategia pe un domeniu de activitate trebuie adaptată nevoilor curente ale organizației, având la 

bază o analiză critică și experiența trecută și trebuie să definească clar: 

 obiectivele generale și specifice stabilite pentru domeniul respectiv de 

activitate; 
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 direcţiile în care urmează să se desfăşoare activitatea și modalitatea de 

atingere a obiectivelor stabilite; 

 dimensionarea resurselor materiale, financiare și umane necesare pentru 

realizarea obiectivelor propuse; 

 fixarea termenelor inițiale și finale, de realizare a obiectivelor;     

 

Analiza modului de elaborare a strategiei anuale a achizițiilor publice a condus la următoarele 

constatări: 

 

 Serviciul Achiziții, Contracte nu  a elaborat strategia anuală de achiziție publică în ultimul 

trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică 

cuprinse în aceasta, în conformitate cu  prevederile art.11 alin.(3) din H.G. nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordului–cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice.  

 Conversmin realizeaza cheltuieli de capital in baza Programului de conservare inchidere 

aprobat de minister si care se regasesc in anexa 3/35 la reperul 8201-40-16. 

Bugetul de stat a fost aprobat in 6 ianuarie 2020 ceea ce inseamna ca proiectul pentru acesta a 

fost intocmit in ultimul trimestru al anului 2019. 

 

Anexa 3/35 a Ministerului Economiei in Bugetul de Stat in care la reperul bugetar: 8201-40-16 se 

regaseste suma de 56046 mii lei destinata creditelor bugetare pt Programul de conservare 

inchidere 

 

In baza acestei sume prevazuta prin bugetul Ministerului economiei din Anexa 3/35 la Legea 

bugetului de de stat nr. 5/06.01.2020 se proiecteaza bugetul Conversmin S.A. 

 

La aceasta suma se mai adauga si cheltuielile de investitii proprii ale Conversmin SA in suma de 

85.000 lei care se regasesc la pozitia IX din BVC 2020 . 

 

În concluzie suma cheltuielilor de capital (program de inchidere si investitii proprii) este putin 

peste 56 milioane lei fiind sub pragul de 125 milioane lei ceea ce exclude societatea  de la 

cerinta intocmirii Strategiei anuale din legislatie. 

 

 

1. FUNDAMENTAREA ȘI  ELABORAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIȚIILOR 

PUBLICE  

 

Programul anual al achizițiilor publice 2019 cuprinde portofoliul de procese de achiziție 

desfășurate la nivelul societății, fiind fundamentat în mod realist, cu respectarea principiilor de 

economicitate, eficienţă şi eficacitate şi în condiţii de transparenţă. 

Stabilirea proiectului Programului anual al achizițiilor publice 2019 s-a realizat în conformitate cu 

art.12 alin.(3) din H.G.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordului–cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în baza următoarelor documente: 
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- propunerea de Program anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și 

activități postînchidere a minelor în anul 2019 și lista cheltuielilor a căror finanțare 

se realizează din surse bugetare; 

- referatele de necesitate formulate și transmise de către structurile funcționale din 

cadrul societății (direcții sediu, sucursale, puncte de lucru) Serviciului Achiziții, 

Contracte, cuprinzând nevoile de produse, servicii și lucrări identificate; 

- stabilirea gradului de prioritate a necesităților prevăzute; 

- anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. 

 

Programul anual 2019 al achiziţiilor publice a fost structurat pe două secţiuni, respectiv: 

 secţiunea privind necesarul de achiziţii publice aferente asigurării desfăşurării activităţilor 

asociate procesului de închidere a minelor, pus în acord cu  „Programul anual de conservare, 

închidere, reconstrucţie ecologică şi activități  postînchidere a obiectivelor miniere”, aprobate prin 

hotărâri ale Guvernului, a căror finanţare se realizează din alocaţii bugetare, conform 

contractelor subsecvente 2/29.01.2019; 11.08.04.2019; 57.18.10.2019, la Acordul cadru de 

servicii nr. 56/04.12.2018, încheiat cu ministerul de resort;  

 secţiunea privind necesarul anual de achiziţii publice de produse/servicii utile funcţionării 

societăţii, cu finanţare din fonduri proprii; 

Fundamentarea  şi elaborarea fiecărei secţiuni din program s-a realizat distict, ținând cont de 

principiul bunei gestiuni financiare, prin identificarea și evaluarea potențialelor riscuri implicate în 

derularea procedurii de achiziție publică, generate de constrângerile de timp și/sau de natură 

tehnică, respectându-se conţinutul minim de informaţii prevăzut de cadrul normativ şi legislaţia în 

vigoare. 

Programul anual 2019 al achizițiilor publice a fost aprobat de către Directorul General al 

societății, conform competenței de a încheia acte juridice acordată de către Consiliul de 

Administrație .  

Respectând prevederile art.12 alin.(4) din H.G.395/2016, autoritatea contractantă prin serviciul 

Achiziții, Contracte a actualizat secțiunea privind necesarul de achiziţii publice aferente asigurării 

desfăşurării activităţilor asociate procesului de închidere a minelor din Programul anual 2019 al 

achizițiilor publice în conformitate cu obiectul actelor adiționale: nr.1/2019 la contractul 

subsecvent nr.11/08.04.2019; nr.1/1.11.2019 si nr.2/2019 la contractul subsecvent 

nr.57/18.10.2019 privind resursele de finanţare alocate de către Ministerul de resort în vederea 

realizării Programul anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activități  

postînchidere a obiectivelor miniere.  

În vederea respectării principiului transparenței reglementat la art.2 alin.(2) lit.d) din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, după definitivarea Programului anual al achizițiilor publice, 

acesta a fost publicat în SEAP, conform prevederilor art.12 alin.(6) din H.G.nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

 

2. COORDONAREA, CONTROLUL ȘI URMĂRIREA ACTIVITĂTILOR PRIVIND 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
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Având în vedere prevederile art.17 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 

 

         ” Autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziţie în funcţie de următoarele aspecte: 

  a) valoarea estimată a tuturor achiziţiilor cu acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori 

similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o 

piaţă de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în cursul 

unui an bugetar; 

 b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit; 

 c) îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor modalităţi de atribuire”, 

 

verificările efectuate au condus la următoarele constatări: 

 

 alegerea modalității de achiziție s-a realizat respectându-se prevederile art.17 alin.(1) din 

H.G.395/2016, privind complexitatea contractului de achiziţie publică, costurile implicate de 

atribuirea contractului respectiv, elementele prevăzute în referatul de necesitate al achiziției  

și constrângeri cum ar fi urgenţa; 

 alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică s-a raportat la valoarea 

estimată cumulată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare; 

 procedura de achiziție aplicată în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acorduri-

cadru a fost aleasă corect, în funcție de pragurile valorice prevăzute la art. 7 din Legea 

nr.98/2016. 

 

Atribuirea contractelor de achiziții publice 
 

În cursul anului  anului 2019, prin Serviciul Achiziții, Contracte, societatea a atribuit un număr de 

14 contracte, prin proceduri de achiziție publică și 43 contracte prin achiziție directă. 

Atribuirea contractelor prin proceduri de achiziție publică s-a realizat pentru un număr de: 

 

Pornind de la obiectivul misiunii de audit, de a da asigurări conducerii societății asupra faptului 

că, activitatea de achiziții publice se desfăşoară  la un nivel optim, sub aspectul respectării 

ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice specifice noii legilații apărute, 

auditorii interni au pus accent pe evaluarea modului de aplicare a acestei legislații. 

 În contextul celor menționate mai sus, s-a realizat auditarea procesului de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, inclusiv achiziția directă, desfășurate pe parcursul anului 2019, 

cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile aflate în vigoare (Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Lege). 

       

Aplicarea procedurii simplificate  

 

      Ca urmare a parcurgerii procedurii simplificate, au fost atribuite un număr de 3 contracte  de 

achiziție publică, respectându-se prevederile art. 7, alin.(2) și art. 113 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 
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      Pentru toate contractele, procesul de achiziţie publică prin procedura simplificată s-a 

desfășurat conform  prevederilor art.8, alin.(2) din H.G. 395/2016, într-o singură etapă, prin 

parcurgerea următoarelor etape:  

 

1. Etapa de planificare/ pregătire a achiziției publice, inclusiv consultarea pieței 

 

În cadrul etapei de planificare au fost elaborate  referatele de necesitate și  notele justificative 

privind valoarea estimată și strategia de contractare pentru fiecare achiziție inițiată.  

Strategia de contractare pentru fiecare achiziție a fost elaborată odată cu întocmirea 

documentației de atribuire și a documentelor-suport, cuprinzând detalii despre obiectul și 

complexitatea contractului, procedura de atribuire aleasă, tipul de contract propus şi 

mecanismele de plată în cadrul contractului. 

Documentațiile de atribuire elaborate pentru fiecare procedură au fost verificate și avizate de 

către o comisia stabilită în baza deciziei nr.76/19.08.2016  a Directorul general al societății  și 

conțin specificațiile necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, 

corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a 

procedurii.  

      De asemenea, documentațiile de atribuire conțin criterii de calificare și selecție detaliate, 

nerestrictive, relevante și nediscriminatorii, referitoare la:  

 motive de excludere a candidatului/ofertantului;  

 capacitatea de exercitare a activității profesionale; 

 experiența similară. 

Fișa de date a achiziției, parte integrantă a documentației de atribuire, a fost completată 

individual pentru fiecare achiziție, prin respectarea condițiilor minime prevăzute la art.20, alin (3) 

din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru. 

A fost asigurată corelația între informațiile solicitate prin fișa de date a achiziției și cele marcate 

în DUAE, fiind menționat și modul de accesare a acestei declarații. 

Caietele de sarcini conțin specificații tehnice explicite ce au permis fiecărui produs, serviciu, sau 

lucrare să fie descris în mod obiectiv, oferind operatorilor economici accesul egal la procedura de 

atribuire. 

Respectând principiul transparenței, au fost incluse în modelul de contract, sub forma unor 

clauze clare, precise și fără echivoc, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de 

executare a contractului. 

 S-au respectat prevederile art.21 din H.G. 395/2016, potrivit căruia publicarea în SEAP a 

documentației de atribuire se realizează împreună cu documentele-suport,  pentru a asigura 

ofertantului/ candidatului o informare corectă și completă. 

 

2. Etapa de organizare a procedurii  și atribuirea contractului/ acordului-cadru. 

 

Procedura simplificată s-a inițiat pentru fiecare achiziție prin publicarea în SEAP a anunțului de 

participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă. 

Verificările efectuate confirmă faptul că anunțul de participare simplificat conține informațiile 

minime, solicitate prin art. 101, alin. (4) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ 

acordului-cadru. 

La solicitările de clarificări privind documentația de atribuire primite din partea operatorilor 

economici interesați, au fost formulare răspunsuri clare, concise și fără ambiguități, care au fost 

publicate în SEAP în termenul legal, fără a dezvălui identitatea solicitanților.  

Din verificarea dosarelor achizițiilor eșantionate s-a constatat faptul că, în cadrul esantionului 

format din cele doua proceduri simplificate efectuate, constituirea comisiilor de evaluare s-a 

realizat în conformitate cu prevederile art.126 din H.G. 395/2016, prin emiterea deciziilor 

nr.47/14.05.2019 și 93/18.11.2019 de către Directorul general al societății, iar membrii acestora 

și membrii de rezervă au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate.  

 

Comisiile de evaluare aferente fiecărei achiziții publice au întocmit procesele-verbale ale ședinței 

de deschidere a ofertelor (PV nr. 111/14.05.2019, 220/18.11.2019) în cadrul cărora au fost 

consemnate: modul de desfășurare a ședinței și lista documentelor depuse de fiecare operator 

economic în parte. 

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, comisia de evaluare a consemnat în cadrul 

proceselor-verbale elaborate rezultatele analizei efectuate și a informat fiecare candidat respins 

asupra motivelor care au stat la baza acestei decizii. Deciziile comisiei de evaluare au fost 

adoptate cu votul unanim al membrilor. 

Criteriul de atribuire stabilit în fișa de date a achizițiilor publice inițiate prin procedura simplificată 

a fost în mod exclusiv preţul cel mai scăzut. 

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului câștigător documentele justificative care susțin cele 

declarate în DUAE. 

Modul de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici și stabilirea ofertei câștigătoare au 

fost consemnate în cadrul Raportului procedurii de atribuire în conformitate cu art. 216 din Legea 

nr 98/2016 privind achizițiile publice, document care a fost publicat în SEAP. 

Contractele de achiziție publică au fost încheiate în termenul legal, au viza CFPP,  conţin ca 

parte integrantă în anexe documentele cerute de cadrul normativ și au fost semnate de către 

Directorul General al societății și angajații cu atribuții în acest sens.  

 

Aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă  

 

În cursul anului 2019 au fost atribuite un număr de 6 contracte de achiziții publice prin aplicarea 

procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, justificându-se 

încadrarea în condițiile prevăzute la art. 104 din Legea  nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, 

referitoare la 

„ lucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de 

protecția unor drepturi exclusive”. 

Din verificările efectuate asupra dosarelor achizițiilor publice  stabilite în cadrul  Foii de lucru nr. 

2.1.3., s-au constatat următoarele aspecte:  

 obiectivele miniere ce au făcut obiectul contractelor încheiate prin negociere  au fost 

cuprinse în cadrul  Programului anual al achizițiilor publice 2019-  secţiunea privind 

necesarul de achiziţii publice aferente asigurării desfăşurării activităţilor asociate 

procesului de închidere a minelor, pus în acord cu  „Programul anual de conservare, 

închidere, reconstrucţie ecologică şi activități  postînchidere a obiectivelor miniere”, 
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aprobate prin hotărâri ale Guvernului, a căror finanţare se realizează din alocaţii 

bugetare; 

 au fost elaborate  referatele de necesitate, notele justificative privind valoarea estimată și 

strategia de contractare pentru fiecare negociere realizată;  

 inițierea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă s-a realizat prin transmiterea 

către operatorul economic a invitaţiei de participare la procedură, însoțită de 

documentația de atribuire ( conform art. 94 din H.G. 395/2016)  și înștiințarea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată.  

 documentaţiile de atribuire, avizate de către comisia de avizare stabilită prin decizia 

Directorului general nr.31/08.04.2014, au fost adaptate în funcţie de specificul şi 

complexitatea obiectului contractului și conțin informațiile necesare întocmirii ofertelor; 

 constituirea comisiilor de evaluare pentru fiecare procedură de negociere s-a realizat prin 

decizie internă a Directorului general, în cadrul căreia a fost nominalizat și membrul de 

rezervă; 

 membrii comisiei de evaluare și membrul de rezervă au semnat declaraţiile de 

confidenţialitate şi imparţialitate, în conformitate cu art. 130, alin. (1) din H.G. 395/2016; 

 pentru fiecare procedură de negociere a fost solicitată constituirea  garanției de 

participare la procedură, în sumă fixă, cuntumul menționat nedepășind 2% din valoarea 

estimată a contractului și perioada de valabilitate fiind egală cu perioada minimă de 

valabilitate a ofertei, conform art.35 și art.36 din H.G. nr.395/2016; 

 procesul de negociere s-a desfăşurat prin deschiderea ofertelor la data, ora şi locul 

stabilit în invitaţia de participare de către comisia de negociere, finalizându- se prin 

încheierea  proceselor  verbale  de deschidere a ofertelor și a proceselor  verbale  

negociere în care au fost consemnate problemele discutate şi aspectele convenite; 

 conținutul raportului procedurii de atribuire respectă prevederile art. 216 din Legea nr 

98/2016 privind achizițiile publice, fiind întocmit în baza ofertei finale depuse de către 

operatorul economic, în care se regăsesc elementele negociate; 

 finalizarea procedurilor de atribuire s-a realizat prin încheierea și semnarea de către 

ambele părți a contractelor de achiziție publică, după aplicarea  vizei de control 

financiar preventiv propriu și transmiterea spre publicare a anunțurilor de atribuire în 

forma și termenul legal; 

 dosarele achiziţiilor aferente procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă sunt 

complete, conţinând documentele întocmite/primite de  către autoritatea contractantă 

pe parcursul derulării procedurii de atribuire. 

 

Achiziția directă 

Serviciul Achiziții, Contracte a realizat pe parcursul anului 2019 un număr de 43 achiziții directe 

de produse, servicii și lucrări care au legătură cu obiectul de activitate al societății, respectând 

prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și art. 43, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.  

 

Achiziția directă de produse/ servicii/ lucrări, s-a realizat în baza unui angajament legal care are 

forma unui contract de achiziție publică, în măsura în care valoarea achiziției nu a depășit: 

 135.060 lei pentru produse și servicii; 

 450.200 lei pentru lucrări, 

conform prevederilor legale. 
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 Serviciul Achiziții, Contracte neidentificând în cadrul catalogului electronic publicat în SEAP 

produsul, serviciul sau lucrarea care să îi poată satisface necesitatea, a elaborat o notă 

justificativă în acest sens și a urmat prevederile art.43, alin(3) din H.G. nr.395/2016, realizând 

achizițiile directe de la orice operator economic. 

Inițierea achizițiilor directe s-a realizat prin publicarea în SEAP a unui anunț de publicitate pentru 

fiecare achiziție directă, în baza următoarelor documente: 

 referat de necesitate; 

 notă justificativă privind valoarea estimată; 

 notă justificativă privind alegerea procedurii, 

aprobate de către Directorul General al societății. 

Nominalizarea personalului în comisiile de analiză/ evaluare a ofertelor depuse de către 

operatorii economici s-a efectuat în baza decizilor Directorului General. 

Membrii comisiei de analiză/ evaluare au semnat declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, 

iar conținutul acestora acoperă situațiile potenţial generatoare de conflict de interese.    

Serviciul Achiziții, Contracte a transmis în SEAP o notificarea cu privire la achizițiile directe 

realizate, prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro, respectând 

termenul de maxim 10 zile de la încheierea contractului și informațiile minime prevăzute la art.46 

alin.(6) din H.G. nr.395/2016, respectiv: 

 denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; 

 obiectul achiziţiei; 

 codul CPV; 

 valoarea achiziţiei; 

 cantitatea achiziţionată; 

 data realizării achiziţiei.   

 

Căi de atac 

Potrivit dispozitiilor art.2 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 

 

               ” Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 

legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 

cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la 

adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe 

cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi”. 

   

Verificând esantionul  dosarelor de achiziţiilor publice constituite pe parcursul anului 2019, s-a 

constatat faptul că, autoritatea contractantă a primit 1 contestație  cu nr.2135/05.07.20219 de la 

operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice derulate. 

 

3. EVALUAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL AFERENT ACTIVITĂȚII DE 

ACHIZIȚII PUBLICE 
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Analiza concordanței informațiilor raportate la autoevaluarea stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/ managerial în cadrul serviciului Achiziții, Contracte cu datele reale 

aferente activității auditate 

 

Situaţia privind stadiul de implementare a standardelor cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial la nivelul serviciului Achiziții, Contracte se prezintă după cum urmează: 

 

Standardul 1 – Etica şi integritatea 

 personalul serviciului Achiziții, Contracte 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 Achiziții, Contracte cunoaște conținutul procedurii de sistem PS 04 

privind Semnalarea neregularităților referitoare la: protecţia împotriva oricăror discriminări 

a salariaţilor, semnalarea neregularităţilor, precum şi obligaţia şefilor de a lua, dacă este 

cazul, măsurile ce se impun. Răspunsurile la discuțiile purtate pe parcursul misiunii de 

audit au reliefat faptul că, organizarea și desfășurarea activităților în cadrul serviciului 

Achiziții, Contracte 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 Achiziții, Contracte 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 din cadrul serviciului Achiziții, Contracte asigură informațiile 

necesare ocupării posturilor, fiind datate și semnate pentru luare la cunoștiință de către 

titulari. Responsabilităţile stabilite personalului serviciului sunt în corelaţie cu funcţia 

deţinută şi cu pregătirea profesională a salariatului, conform cadrului normativ; 

  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.; 

  implementarea cerinței referitoare la anticorupție s-a realizat de către persoanele  

responsabile din cadrul serviciului Achiziții, Contracte prin aplicarea 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 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2020 
 

32 

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

 

 cunoştinţele şi aptitudinile necesare 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 prin utilizarea formularului: Fişa 

de evaluare anuală a angajatului- cod PS 12-RO-F6, în baza criteriilor de evaluare a 

activităţii profesionale cuprinse în anexa la Contractul Individual de Muncă şi a prevederilor 

din Regulamentului intern al societăţii- capitolul X- Criteriile şi procedurile de evaluare 

profesională a salariaţilor. 

 nivelul de performanţă al șefului de serviciu a fost evaluat de către 

directorul de resort iar a personalului din cadrul serviciului de către șeful 

serviciului; 

 participarea personalului la cursurile de pregătire/ perfecţionare 

profesională, în cursul anului 2019 nu a fost posibilă, datorită lipsei de 

personal din cadrul serviciului achiziții contracte. 

 

       Recomandare: 

  

   Asigurarea participării personalului la cursuri de pregătire/ perfecţionare profesională, 

impusă  de  noua legislație aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, în vederea creșterii 

performanțelor profesionale.  

 

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; 

 structura organizatorică a serviciului asigură funcţionarea circuitelor şi fluxurilor 

informaţionale necesare supravegherii şi realizării activităţilor proprii; 

 delegarea de competențe s-a stabilit prin decizii ale Directorului General al societății. 

 

Standardul 5 – Obiective 

 au fost elaborate şi aprobate de către conducere obiectivele specifice activităților 

desfășurate în cadrul serviciului Achiziții, Contracte;  

 analiza modului de definire a obiectivelor specifice activităților desfășurate în cadrul 

serviciului Achiziții, Contracte a evidenţiat faptul că, formularea acestora ține cont de 

cerințele SMART; 

 obiectivele specifice activităților desfășurate în cadrul serviciului Achiziții, Contracte au fost 

reevaluate în contextul noilor  modificări legislative apărute. 

 

Standardul 6 – Planificarea 

 alocarea resurselor în concordanţă cu obiectivele este respectată, dar volumul de activitate 

în cadrul serviciului Achiziții, Contracte este mare în comparație cu resursele umane și 

materiale disponibile; 

 

 Recomandare: 



      Societatea CONVERSMIN  S.A. Bucureşti 

Biroul Audit Public Intern 

Raport anual de activitate aferent anului 2020 
 

33 

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

 

Asigurarea unui echilibru între resursele materiale și umane necesare desfășurării 

activităților în cadrul serviciului Achiziții, Contracte și volumul mare a acestora. 

 

 este bine realizată cerința standardului referitoare la coordonarea deciziilor din cadrul 

serviciului Achiziții, Contracte cu cele ale altor servicii din societate, în scopul asigurării 

convergenţei şi coerenţei.  

 

Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor 

Monitorizarea performanţelor utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi implică utilizarea 

unui sistem de măsurare a performanţei care să respecte următoarele principii: 

 claritatea scopului – cine, în ce mod şi de ce va utiliza informaţiile; 

 accent – concentrare pe priorităţile entităţii publice; 

 aliniere – consens cu procesul de stabilire a unui obiectiv şi modul de 

examinare a performanţei; 

 echilibru – indicatorii trebuie să ofere un echilibru între costul colectării 

indicatorului şi valoarea informaţiilor furnizate de acesta; 

 perfecţionare continuă – actualizare permanentă pentru adaptarea la 

situaţiile aflate în schimbare; 

 robusteţe – uşor de înţeles şi garantarea solidităţii informaţiilor obţinute. 

 

 la nivelul serviciului Achiziții, Contracte au fost definiţi indicatori de performanţă asociaţi 

obiectivelor specifice utilizați pentru evaluarea atingerii obiectivelor la parametri propuși; 

 

Standardul 8 – Managementul riscului  

 la nivelul serviciului Achiziții, Contracte sunt cunoscute și aplicate  prevederile procedurii 

de sistem PS 01- Managementul riscurilor, fiind desemnat un responsabil cu riscurile;   

 fișele de post ale personalului serviciului Achiziții, Contracte 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 Achiziții, Contracte 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 Achiziții, Contracte 

îndeplinesc condiţiile de formă, dar nu sunt actualizate în conformitate cu noile modificări 

legislative apărute în domeniul achizițiilor publice; 

 procedurile scrise elaborate acoperă întreaga sferă de activitate derulată în cadrul 

serviciului Achiziții, Contracte; 

 revizuirea și actualizarea procedurilor scrise existente, adaptarea  la noile modificări 

legislative apărute în domeniul achizițiilor publice a fost facută în cadrul misiunii de audit, 
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depuse spre  avizare la Comisia internă de monitorizare, coordonare și implementare a 

sistemuluide control managerial. 

 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 Achiziții, Contracte 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 Achiziții, Contracte 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; 

 în cadrul procedurilor scrise elaborate, au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, 

calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere 

şi cel de execuţie, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinile 

de serviciu; 

 canalele adecvate de comunicare - prin care şefii şi personalul de execuţie din cadrul 

serviciului Achiziții, Contracte 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  

 în cadrul procedurilor scrise elaborate în cadrul serviciului Achiziții, Contracte au fost 

evidențiate activitățile privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, 

protejarea şi arhivarea documentelor interne şi externe specifice domeniului achizițiilor 

publice; 

 documentele curente (registrul de corespondență, registrul unic de evidență a contratelor 

de achiziții publice, registrul de riscuri, formele actualizate al programului anual al 

achizițiilor publice, rapoarte, note, adrese,etc) sunt păstrate în dosare li bibliorafturi în 

ordinea constituirii lor; 
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 dosarele achizițiilor publice aferente contractelor atribuite cuprind documentele prevăzute 

la art. 148 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

 

Urmărirea implementării recomandărilor formulate  ca urmare a misiunilor de 

audit intern derulate în anul 2020  s-a efectuat în conformitate cu prevederile  pct. 8.4.4. din 

procedura P.O.03.02.–”Derularea misiunii de audit intern de regularitate/conformitate în cadrul 

Societății CONVERSMIN SA București”, avizată de către comisia internă de monitorizare și 

dezvoltare a  controlului intern/managerial al societății și aprobată de către Directorul General. 

Auditorii interni au întocmit ”Fişele de urmărire a implementării recomandărilor” 

formulate în cadrul fiecărei misiunilor de audit. Fişele de urmărire a implementării recomandărilor 

au fost actualizate  în raport cu informările primite de la structurilor auditate privind stadiul de 

implementare a recomandărilor. 

 Structurile auditate au elaborat planurile de acţiune și calendarele de implementare a 

recomandărilor  și le-au transmis către Biroul Audit Public Intern  în termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la primirea raportului de audit intern. 

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       

Achiziţiilor publice 1  1    

Resurse umane       

Tehnologia informației         

Juridic   2    

Fonduri comunitare       

Funcţiile specifice entităţii       

SCM/SCIM       

Alte domenii       

TOTAL 1 1  3    

TOTAL 2 1 3  

În acest context, în cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 4 recomandări, cu 

următoarele rezultate: 

              -  1  recomandare implementată, din care: 

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

Cauzele care au condus la implementarea parțială a recomandărilor sunt următoarele: 

 contextul epidemiologic actual, de limitarea deplasărilor;  

 constrăngerile financiare cu care se confruntă societatea. 

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2020 au fost constatate un 

număr de 0(zero) iregularități, astfel: 

Domeniul Număr iregularități 
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constatate
 

Bugetar  - 

Financiar-contabil - 

Achiziţiilor publice - 

Resurse umane - 

Tehnologia informației   - 

Juridic - 

Fonduri comunitare - 

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 2020, 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 

Partea a-VI-a- Concluzii 
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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 2020 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 2020, 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 

 

Partea a-VII-a – Propuneri  pentru îmbunătățirea activității de audit intern  
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            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 posturilor vacante de auditori  interni,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


