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CAPITOLUL 1 
 
INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Introducere 
Prin Rezoluţia Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara, nr. 510271/ 01.11.2012 şi în baza O.U.G nr.84 din 29.09.2011 privind 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme 

internaţionale, a O.U.G. nr. 119 din 22.12.2011 privind preluarea de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale, a LEGII nr. 143 din 23.07.2012 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 119/ 2011 privind preluarea de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale, s-a înfiinţat Societatea Naţională de Închideri Mine 

Valea Jiului S.A., identificată prin CUI: RO30859649/ 01.11.2012, J20/999/01.11.2012, 

societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea MECMA, cu acționar unic statul roman, 

care are ca obiect principal de activitate, extracţia cărbunelui superior, închiderea şi 

ecologizarea unităţilor miniere subordonate. 

    În structura organizatorică, societatea are un aparat central de administrare şi trei 
sucursale miniere.  
     Organizarea şi funcţionarea societăţii şi a sucursalelor se desfăşoară conform 
organigramei şi Regulamentelor de organizare şi funcţionare elaborate pentru aparatul 
central şi pentru fiecare sucursală. 
Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de 
Administraţie, Directorul General şi Directorii de direcţii şi sucursale. 
        Pentru realizarea obiectelor de activitate aferente societăţii şi sucursalelor este 
necesară derularea unei multitudini de activităţi specifice care vor constitui baza analizei 
riscurilor pentru activitatea de audit. 
        Activitatea de audit public intern la nivelul SNIMVJ S.A. se realizează la nivelul 
aparatului central prin Compartimentul Audit Public Intern.  
        Activitatea de audit public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, 
de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile 
SNIMVJ S.A., să ajute societatea să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare 
sistematică şi metodică, să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea 
managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 

1.2. Scopul raportului  
 Prezentul raport de activitate are ca scop prezentarea activităţii Compartimentului de 
Audit Public Intern din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în 
perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. 
 Raportul de activitate este destinat Compartimentului de Audit Public Intern din 
Ministerul Energiei care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor, fiind unul din 
principalele instrumente de monitorizare a activităţii de audit public intern. 

1.3. Date de identificare a instituţiei publice 
Denumire: Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.  
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 Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., s-a înfiinţat la 

01.11.2012 ca societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea MECMA, cu acţionar unic 

statul român, care are ca obiect principal de activitate, extracţia cărbunelui superior, 

închiderea şi ecologizarea unităţilor miniere subordonate. 

 Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A se identifică prin CUI: 
RO30859649/ 01.11.2012, J20/999/01.11.2012. 
 Principalii indicatori din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HG. 314/2014 
rectificat și modificat prin OG nr. 9/2014 și OUG 59/2014 şi derulat în anul 2017 sunt: 
       - venituri totale                                                               116.116.674 lei  
       - cheltuieli totale                                                             115.978.680 lei 
       - volum bugetar fonduri europene nerambursabile         0 mii lei  
Număr mediu de salariaţi conform buget                            855 
 Număr de auditori                                                                1 
 Număr sucursale                                                                 3 
 Compartimentul Audit Public Intern funcţionează la nivelul Societăţii Naţionale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. şi are în structură un post de auditor. 
Societatea are în subordine trei sucursale. 
Sucursalele nu au structuri de audit. 

1.4. Perioada de raportare  
Raportul privind activitatea de audit intern s-a elaborat pentru perioada 01.01.2017-
31.12.2017. 

1.5. Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora 
  Persoana răspunzătoare de întocmirea raportului de audit este auditorul din cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern, ing. Doboş Mara. Date de contact: telefon 
0729150987, 0374172624, e-mail mara.dobos@snimvj.ro. 
1.6. Documentele analizate  
 La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2017, au stat documentele 
referitoare la organizarea funcţiei de audit intern: 
 -  reglementările specifice 
           -  normele proprii de audit şi consiliere 
           -  codul privind conduita etică a  auditorului intern la S.N.Î.M.V.J. S.A. 
           -  carta auditului public intern din cadrul S.N.Î.M.V.J. S.A. 
           -  regulamentul de organizare şi funcţionare al S.N.Î.M.V.J. S.A. 
           -  organigrama S.N.Î.M.V.J. S.A. 
           -  rapoartele de audit public intern 
           -  procedurile aferente activității de audit 
           -  planul strategic al SNÎMVJ SA 
           -  planul de audit public intern pe anul 2017 
1.7. Baza legală de elaborare a raportului  
 Raportul a fost elaborat în baza următoarelor reglementări specifice activităţii de 
audit: 
- Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activității de audit public intern publicată în Monitorul Oficial nr.17 din 10 
ianuarie 2014; 
- Hotărârea nr. 1259 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind 
coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/HG1086_2013Normegenerale.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/HGATESTARE.pdf
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continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice publicată în 
Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2013; 

- Hotărârea nr. 1183 din 4 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind 
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 839 din 13 decembrie 2012; 
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 856 din 05 decembrie 2011; 
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern; 
- Normele proprii privind organizarea și exercitarea activităţii de audit public intern în 

cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului actualizate cu prevederile H.G. 
nr. 1086/2013. 

 
 
 

CAPITOLUL 2 
 
ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA AUDITULUI INTERN 
2.1. Organizarea compartimentului de audit public intern 
 Compartimentul de Audit Public Intern s-a înfiinţat pe baza Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 17/08.07.2014 prin care se aprobă restructurarea activității SNIMVJ S.A. 
și noua structură organizatorică.  
 În Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului auditul public intern este 
organizat la nivelul aparatului central, în subordinea directă a Directorului General al 
societăţii şi se va exercita de către Compartimentul Audit Public Intern pentru societate, 
aparatul central şi sucursalele subordonate. 
 Compartimentul de audit public intern are în componență un post de execuție. 
 Compartimentul de audit public intern a funcționat cu două posturi de execuţie până 
la 01.08.2016, unul fiind neocupat. Începând de la această dată compartimentul a 
funcţionat cu un singur post de execuţie datorită faptului că S.N.I.M.V.J. S.A. este o 
societate în restructurare și cu durată de funcționare până în anul 2018. 
 Postul liber de auditor intern din cadrul compartimentului a fost restructurat conform 
Deciziei CA nr.11/14.06.2016. 
2.2. Funcţionarea activității de audit public intern 
 În baza prevederilor art. 12, alin. 4, din Legea 672/2002, republicată s-a realizat o 
analiză cu privire la necesarul de personal din activitatea de audit din care rezultă că 
activitatea de audit este subdimensionată ca număr de personal. 
  Având în vedere că Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului este 
o societate cu durată limitată de funcționare și care efectuează restructurări de personal în 
fiecare an, această analiză va fi reluată în cursul anului 2018 în corelare cu structura de 
personal şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2018. 
2.3. Independența auditului intern și obiectivitatea auditorilor 
2.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern  
 Compartimentul de Audit Public Intern funcţionează în subordinea directă a 
Directorului General al societăţii. 

Auditorul din cadrul compartimentului a fost numit cu respectarea procedurii de 
numire.  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/HGCOOPERARE.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/lege672_mo856.pdf
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Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 27.09.2013 la nivelul Consiliului 
de Administrație al societății s-a înființat Comitetul de Audit. Compartimentul de audit 
public intern raportează și Comitetului de Audit creat la nivelul Consiliului de Administrație 
al societății. 
 Subordonarea din organigramă corespunde cu poziţia reală a subordonării asigurând 
astfel independenţa funcţională.  
 Comunicarea responsabilului auditului intern cu conducerea instituției este atât 
formală, prin adrese, cât şi informală prin întâlniri ocazionale și periodice pentru a discuta 
aspecte legate de activitatea de audit intern. Dintre cele două forme de comunicare este 
utilizată mai mult comunicarea informală. 
2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 
 La începutul fiecărei misiuni de audit public intern este o practică în a se completa 
declarația de independență. În cursul anului 2017 nu au survenit probleme care să 
afecteze independența auditorului. 
2.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural  

2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern  

 Pentru aplicarea şi respectarea procedurii privind activitatea de elaborare şi 
actualizare de instrumente în domeniul auditului public intern au fost elaborate Normele 
proprii privind organizarea si exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Societăţii 
Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului actualizate cu prevederile H.G. nr. 1086/2013, 
urmând ca în perioadele viitoare să se dezvolte şi alte instrumente de lucru proprii. În 
cursul anului 2014 au fost actualizate normele proprii de audit şi normele de consiliere cu 
prevederile H.G. nr. 1086/2013. Normele proprii de audit și de consiliere actualizate au 
fost aprobate de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Economiei 
cu adresa nr. 220.074 din 28.04.2014.  
 Compartimentul Audit Public Intern a elaborat - Carta auditului public intern din 
cadrul S.N.I.M.V.J. S.A. 

La şedinţa de deschidere aferentă fiecărei misiuni de audit este prezentată structurii 
auditate, carta auditului public intern. 

2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  

 În vederea respectării normelor de conduită etică a auditorului intern a fost elaborat 
Codul privind conduita etică a auditorului intern la S.N.I.M.V.J. S.A. 
 În cursul anului 2017 nu s-au constatat abateri de la Codul privind conduita etică a 
auditorului intern.  

2.4.3. Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise  

 În cadrul Compartimentului de Audit Public Intern s-a implementat standardul 9 
Proceduri, din OSGG nr. 400/2015, modificat şi completat de OSGG nr.200/2016 prin 
elaborarea de proceduri operaţionale aferente activităţilor de audit după cum urmează: 
- organizarea şi desfăşurarea misiunii de audit; 
- planificarea activităţii de audit; 
- organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere;  
- organizarea evidenţei documentelor şi arhivarea acestora. 
 În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat dificultăți cu privire la elaborarea şi aplicarea 
cadrului metodologic şi procedural propriu activităţii de audit intern.  
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2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 

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

 Este elaborat Programul anual de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii 
de audit intern în care au fost evidențiate distinct următoarele elemente componente:  

- domenii 
- obiective specifice Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 
- indicatorii de rezultat/performanţă 
- acțiuni 
- resurse 
- termene de implementare 
- persoane responsabile 

 Din cele 11 obiective prezentate în program, trei nu au fost realizate ca urmare a 
lipsei de personal, a reorganizării activității. Ca urmare a celor de mai sus, în anul 2017, 
gradul de realizare a obiectivelor Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii este 
de 73%.  

2.5.2. Realizarea evaluării externe   

Activitatea de audit intern din anul 2017 a fost evaluată de evaluatori externi. În 
perioada 16.10.2017-20.10.2017 organul ierarhic superior, Compartimentul Audit Public 
Intern din Ministerul Energiei a desfăşurat o misiune de evaluare a activităţii de audit 
public intern la nivelul SNIMVJ SA pentru perioada 2013-2016. 

Misiunea a avut ca scop analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţii, 
respectarea normelor şi instrucţiunilor la nivelul structurii de audit public intern al societăţii. 

 În urma efectuării misiunii a fost emis Raportul de evaluare a activităţii de audit 
public intern cu nr. 150/20.11.2017.  

Managementul SNIMVJ SA şi-a însuşit constatările şi recomandările formulate şi a 
elaborat şi transmis Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor emise. 

2.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern  

2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2017 

La începutul anului 2017, la S.N.I.M.V.J. S.A. a fost prevăzut un singur post de 
auditor deoarece S.N.I.M.V.J. S.A. este o societate în restructurare și cu durată de 
funcționare până în anul 2018. 

2.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2017 

Până în 01.08.2016 la S.N.I.M.V.J. S.A. numărul posturilor prevăzute a fost de doi 
auditori, din care ocupat a fost unul cu funcție de execuție. 

Fluctuația personalului în cursul anului 2017 este prezentată în anexa nr. 6. 

2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2017 

Structura și dinamica auditorilor interni este prezentată în anexa nr. 7. 

2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit public 
intern 

În organigrama Compartimentului de Audit Public Intern au fost prevăzute până la 
data de 01.08.2016 două posturi, din cele două posturi fiind ocupat un singur post. Având 
în vedere numărul de personal nu se pot audita o dată la trei ani activitățile obligatorii. 
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Numărul necesar de ani pentru acoperirea sferei auditabile este de cinci ani. Numărul 
optim de auditori pentru a acoperi sfera auditabilă odată la trei ani este de doi auditori.  
 Având în vedere că Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului este o 
societate cu durată limitată de funcționare și care efectuează restructurări de personal în 
fiecare an, această analiză va fi reluată în cursul anului 2018 în corelare cu structura de 
personal şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2018. 
2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni  
 În cursul anului 2017 auditorul intern nu a participat la cursuri de pregătire 
profesională, studiul individual fiind ales ca formă de instruire. 
 

Nr. 
crt.  

Indicatori 2017 

1. Numărul de auditori care au efectuat pregătire profesională, din 
care:  

1 

1.1. Cursuri de instruire   

1.2. Studiu individual  1 

1.3. Alte forme   

2. Numărul de zile total de pregătire profesională(zile/om), din care: 10 

2.1. Cursuri de instruire   

2.2. Studiu individual  10 

2.3. Alte forme   

3. Durata medie de realizare a pregătirii profesionale - în zile/om (3 
= 2/1) 

10 

 

 
 
CAPITOLUL 3 
EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR DE 
AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE ȘI FUNCȚIONEAZĂ ÎN 
CADRUL ENTITĂȚILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE ÎN 
COORDONARE SAU SUB AUTORITATE 

Nu este cazul. 

 

 

CAPITOLUL 4 

PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT 

4.1. Planificarea activităţii de audit intern 

4.1.1. Planificarea multianuală  

 Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în anul 2017 pe baza planului anual 
de audit public intern și a planului multianual elaborat la nivelul S.N.I.M.V.J. S.A. pentru 
aparatul central al societății și al sucursalelor sale:   

a. structura planului multianual 
Pentru activitatea de audit la nivelul societății a fost elaborat un plan pentru 2015-

2017, aprobat de Directorul General. Planul multianual cuprinde toate activităţile aparatului 
central al societății şi toate activităţile sucursalelor grupate pe fiecare sucursală. 
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 Conform planului, misiunile de audit sunt misiuni de regularitate. 
 Prioritizarea activităţilor în cadrul planului s-a realizat pe baza analizei riscurilor 
asociate activităţilor. 

Având în vedere numărul insuficient de personal nu se pot audita o dată la trei ani 
activitățile obligatorii. 

b. tipul şi natura misiunilor planificate  
Misiunile incluse în plan, în anul 2017, sunt misiuni de asigurare. Auditul efectuat a 

fost audit de regularitate.   
c. fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual  

 În planul multianual au fost cuprinse toate activitățile de la S.N.I.M.V.J. S.A. - aparat 
central și sucursale. Pe baza analizei riscurilor și a fondului de timp disponibil, au fost 
selectate misiunile din cei trei ani ai planului multianual.  

d. comunicarea şi aprobarea planului multianual 
Planul multianual și planul anual pentru anul 2017 au fost transmise și prezentate 

conducerii societății.  

4.1.2. Planificarea anuală  

 Pentru anul 2017 a fost elaborat Planul anual de audit aprobat de Directorul 
General al S.N.I.M.V.J. S.A.  
 Planul anual respectă structura standard prevăzută de normele de audit.  

a. structura planului anual  
Planul anual cuprinde în structură următoarele elemente: 
- tipul de activitate; 
- denumirea misiunii de audit; 
- tipul de audit; 
- scopul misiunii de audit; 
- obiectivele misiunii de audit; 
- unitatea/ compartimentul unde se desfășoară auditul; 
- perioada supusă auditării; 
- durata acțiunii de audit; 
- auditorul care efectuează misiunea.  
b. tipul şi natura misiunilor planificate  
Misiunile incluse în planul anual sunt în totalitate misiuni de asigurare (regularitate).  
c. fundamentarea misiunilor incluse în planul anual  
Misiunile de audit au fost cuprinse în plan pe baza analizei riscurilor, corelate cu 

misiunile stabilite în planul multianual.  
d. comunicarea şi aprobarea planului anual 
Planul anual a fost elaborat, transmis conducerii societății și aprobat în luna 

decembrie 2016. 
e. domeniile misiunilor planificate 
Misiunile cuprinse în Planul anual de audit public intern au fost misiuni aferente 

activităţii juridice și activităţii consiliului tehnico-economic al societății. 
f. fond de timp alocat misiunilor de audit  
Din fondul de timp real disponibil pe anul 2017, de 222 zile au fost alocate 170 zile 

pentru misiuni de audit, 10 zile pentru perfecționare profesională, 22 zile pentru alte 
activități de audit public intern, 6 zile pentru actualizare norme și 14 zile pentru alte 
activități. 

Ponderea timpului alocat realizării activităților de audit planificate din fondul de timp 
disponibil calendaristic este de 76%. Restul timpului de 24% a fost alocat activității de 
familiarizare a managementului cu elementele de control intern managerial şi activităţii de 
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depunere și înregistrare la registrul comerțului a documentelor prevăzute de 
reglementările legale.  
  g. gradul de realizare a planului 
 În anul 2017 activităţile din planul anual actualizat au fost realizate parțial, urmând 
ca activitățile de perfecționare a cunoștințelor și cele de actualizare proceduri să fie 
finalizate în anul 2018. 

4.2. Realizarea misiunilor de asigurare 

În cursul anului 2017 au fost realizate 2 misiuni de audit de regularitate . 
Misiunile realizate se încadrează în domeniul activităţii juridice și activitatii consiliului 

tehnico-economic.  
Pe baza planului anual aprobat au fost efectuate următoarele misiuni de audit de 

conformitate: Evaluarea activității juridice şi Evaluarea activității Consiliului Tehnico-
Economic al SNIMVJ SA. 

I. Evaluarea activității juridice a SNIMVJ SA    
a. Principalele obiective ale misiunii de audit sunt: 
Organizarea,planificarea și raportarea activității juridice 

                  Sistemul de gestionare a dosarelor cauzelor la care entitatea este parte 
(înregistrare, repartizare, constituire și urmărire)                                                                     
                  Reprezentarea entității în instanțele de judecată 
                  Analizarea cauzelor care au determinat respingerea în instanță a acțiunilor 
formulate 
                  Punerea în executare a hotărârilor judecătorești 
                  Tipuri de acțiuni promovate în vederea recuperării debitelor 
                  Sistemul informatic 
                  Arhivarea dosarelor 

b. Principalele constatări efectuate: 
Din analizele efectuate pe parcursul misiunii de audit public intern prezentăm mai 

jos principalele constatări: 
La data de 01.01.2016 la nivelul SNIMVJ SA existau trei posturi de consilier juridic, 

două la aparatul central și unul la sucursala Mina Uricani. Ca urmare a disponibilizărilor și 
reorganizării SNIMVJ SA la data de 01.10. 2016 mai existau două posturi de consilier 
juridic. Cu data de 17.10.2016 prin decizia Directorului General nr. 313/17.10.2016 se 
suplimentează cu două posturi de consilier juridic structura compartimentului LCJ din 
cadrul aparatului central al societății care au fost ocupate prin concurs începând cu data 
de 18.11.2016. La data de 31.12.2016 în cadrul societății existau patru posturi de consilier 
juridic, trei la aparatul central și unul la sucursala Mina Uricani, din care două ocupate și 
două vacante. 

Sucursalele Mina Uricani, Mina Petrila și Mina Paroșeni nu au consilieri juridici, 
dosarele acestora fiind preluate de consilierii din cadrul aparatului central. 

Din punctul de vedere al auditorului intern nu sunt necesare patru posturi de 
consilier juridic în cadrul societății. 

În cursul unui an o sucursală poate să aibă un număr mai mic sau mai mare de 
cauze şi pe cale de consecinţă consilierii juridici pot gestiona un volum mai mic sau mai 
mare de cauze. 

Structura organizatorică a activităţii juridice cu două posturi este o structură care să 
permită o repartizare corespunzătoare a numărului de cauze de la un an la altul.       

La nivelul SNIMVJ SA şi al sucursalelor nu există o evidenţă completă şi unitară 
pentru activitatea juridică. 

Cauza este inexistența procedurilor scrise și formalizate. 
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 Prin urmare inexistența unor evidențe unitare, clare și formalizate a activităţii 
juridice de la aparatul SNIMVJ SA şi sucursale conduce la: 

- îngreunarea controalelor;  

- imposibilitatea efectuării unei analize a activităţii; 

- posibilitatea pierderii unor procese în instanţă ca urmare a unei evidenţe 
neclare; 

- imposibilitatea furnizării sau furnizarea greoaie de informaţii către conducerea 
SNIMVJ SA şi către celelalte servicii din cadrul societăţii. 

Nu există o aplicaţie informatică care să permită crearea de baze de date care să 
gestioneze informaţiile din activitatea juridică. 

Nu se pot oferi informaţii centralizate conducerii SNIMVJ SA în timp util. 
c. Principalele recomandări formulate: 

Departamentul Resurse Umane Organizare Administrativ împreună cu 
Compartimentul LCJ să analizeze actuala structură organizatorică a activităţii juridice de la 
SNIMVJ SA şi sucursale, în vederea optimizării acesteia. 

Organizarea unei evidenţe unitare pentru activitatea juridică la nivelul SNIMVJ şi a 
sucursalelor.  

Elaborarea unor proceduri scrise şi formalizate și atribuirea unor responsabilități clare 
în ceea ce privește completarea corespunzătoare și la zi a evidenţelor. 

Stabilirea unor responsabili de actualizare a procedurilor şi monitorizarea 
implementării acestora. 

Actualizarea fişelor de post în concordanţă cu procedurile elaborate. 
Informarea auditorului intern cu rezultatele analizei și a măsurilor convenite pentru 

organizarea activităţii și urmărirea implementării recomandărilor. 
Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate și stabilirea responsabililor cu acestea. 
Actualizarea fişelor de post cu responsabilităţile. 
Compartimentul LCJ să analizeze acţiunile care au fost respinse în instanţă la nivelul 

SNIMVJ SA şi al sucursalelor  
Informarea auditorului intern cu privire la rezultatele analizei efectuate. 
Informarea auditorului intern cu măsurile luate pentru implementarea recomandărilor. 
Din punctul de vedere al auditorului este necesară elaborarea unei aplicaţii informatice 

dedicate care să gestioneze datele şi evidenţele din activitatea juridică. Având în vedere 
durata limitată de funcționare a societății, compartimentul LCJ și responsabilul ASI vor 
face o analiză, în urma căreia conducerea societății va hotărî dacă resursa umană și 
financiară se justifică.  
   II. Evaluarea activității Consiliului Tehnico-Economic al SNIMVJ SA 

    a. Principalele obiective ale misiunii de audit sunt: 
     Evaluarea organizării activității CTE 

                         Evaluarea activității de avizare          
                     Evaluarea activității secretariatului 
                         Evaluarea controlului intern managerial aferent activității CTE 
                         Arhivarea dosarelor 
                   b. Principalele constatări efectuate: 

Din analizele efectuate pe parcursul misiunii de audit public intern prezentăm mai jos 
principalele constatări: 
                  - la nivelul sucursalei nu este implementat un sistem de gestionare a riscurilor 
aferente activității Consiliului Tehnico-Economic. 

   - în ROF nu sunt definite procesele verbale de avizare ca structură şi conţinut. 
                 - există riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi în organizarea şedinţelor.  
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                 -  societatea nu a elaborat o listă cu situațiile și împrejurările care pot întrerupe 
activitatea total sau parțial. Pentru aceste cazuri sucursala nu are un plan de măsuri care 
să asigure continuarea activității. 

- nu este elaborată o listă a activităţilor desfăşurate de CTE. Ca activităţi 
identificate de auditor la care se pot ataşa obiective şi identifica riscuri sunt: activitatea de 
analiză şi avizare, activitatea de secretariat a CTE, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
şi arhivarea documentelor; 

c. Principalele recomandări formulate: 
           - pentru gestionarea riscurilor aferente activității CTE auditorul recomandă 
implementarea Controlului Intern Managerial la nivelul S.N.I.M.V.J. S.A. și sucursalelor 
sale. 
           - în cadrul programelor de disponibilizare și reorganizare sucursala să prezinte un 
program special de înlocuire a personalului, de preluare de activități în corelare cu 
celelalte sucursale în care să se țină cont de persoanele care nu pot fi înlocuite. 
                 - inventarierea situațiilor și împrejurărilor care pot întrerupe activitatea total sau 
parțial.  

 -  elaborarea listei de activităţi cu obiectivele ataşate şi riscurile identificate 
conform Programului de dezvoltare şi implementare a SCMI. 

 - completarea ROF-ului CTE cu obiectivele ataşate activităţilor  
                 - elaborarea unei proceduri operaţionale conform Standardelor de control intern 
managerial care să reglementeze activitatea CTE. Prin procedură să se delimiteze clar 
modul de acordare a avizelor pentru PGE de celelalte documentaţii.   
               - elaborarea procedurilor scrise şi formalizate specifice activităţii de arhivare a 
documentelor, care să cuprindă modul de constituire, de accesare, stocare şi utilizare a 
dosarelor arhivate; 

            - desemnarea unui salariat care va avea atribuţii şi competenţe în evidenţa, 
constituirea şi predarea dosarelor la arhiva instituţiei. 

4.3. Urmărirea implementării recomandărilor 

   În misiunile derulate în cursul anului 2017, au fost formulate un număr de 9 
recomandări cu termene de implementare în anul 2018.  
  Analiza gradului de implementare a recomandărilor este prezentată în tabelul de mai 
jos: 
 

Indicatori I1) PI1) NI1) Observații 

Numărul total de recomandări formulate în cadrul 
misiunilor de audit intern realizate în anul 2017, din care: 

   Cele 32 
recomandări 
sunt cu 
termen de 
implementare 
în anul 2018 

 Misiuni de audit privind procesul bugetar      

 Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile     

 Misiuni de audit privind achiziţiile publice     

 Misiuni de audit intern privind resursele umane     

 Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare 

    

 Misiuni de audit privind sistemul IT       

 Misiuni de audit privind activitatea juridică 5 3 16  

 Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 2 2 4  
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1) I - implementate, PI – parțial implementate, NI – neimplementate 

4.4. Raportarea iregularităţilor  

       În misiunile efectuate în anul 2017 nu s-au constatat iregularități și prejudicii. 

4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite 

       Toate recomandările din misiunile de audit au fost însușite și de auditați și de 
conducerea S.N.I.M.V.J. S.A.  

4.6. Realizarea misiunilor de consiliere și a altor activități 

4.6.1.Realizarea misiunilor de consiliere      

        În anul 2017 la nivelul S.N.I.M.V.J. S.A. nu au fost realizate misiuni de consiliere. 

 4.6.2. Realizarea altor acţiuni    

 Ponderea timpului alocat realizării activităților de audit planificate din fondul de timp 
disponibil calendaristic este de 76%. Restul timpului de 24% a fost alocat activității de 
familiarizare a managementului cu elementele de control intern/managerial și activității de 
depunere și înregistrare la Registrul Comerțului a documentelor prevăzute de 
reglementările legale. Aceste activităţi nu au avut nici un impact asupra caracterului 
independent şi asupra obiectivităţii auditorului.     

4.7.Alte probleme 

Compartimentul de Audit Public Intern nu s-a confruntat cu alte probleme, 
comunicarea cu managementul S.N.I.M.V.J – S.A. și al sucursalelor fiind foarte bună. 

 

 

CAPITOLUL V 

CONCLUZII   

 Contribuţia auditului la adăugarea de valoare în cadrul SNIMVJ S.A. 
  Cele două misiuni de audit realizate în cursul anului 2017, au contribuit la 
îmbunătățirea activităților societății, au familiarizat managementul cu standardele de 
control intern managerial și cu managementul riscurilor. 

 Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor 
Evaluarea procesului de management al riscurilor face obiectul fiecărei misiuni de 

audit intern realizate.  

 Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern 
Prin misiunile de audit efectuate de Compartimentul de Audit Public Intern la nivelul 

societății şi al sucursalelor auditul a contribuit la îmbunătăţirea activităţilor auditate şi a 
familiarizat managementul cu elementele de control intern/managerial. 

 Contribuţia auditului la procesul de guvernanţă sau de conducere  
Prin misiunile de audit realizate în fiecare an, auditul intern a contribuit la 

îmbunătăţirea procesului de guvernanţă.  

 Conştientizarea managementului privind necesitatea consolidării auditului 
intern 
  Având în vedere că toate recomandările făcute în rapoartele de audit au fost 
însuşite de către managementul S.N.I.M.V.J S.A. şi al subunităţilor considerăm că 
managementul a înţeles rolul auditului intern în activitatea S.N.I.M.V.J S.A. și a 
sucursalelor. 
  În cursul anului 2017 calitatea comunicării cu managementul a fost foarte bună. 
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CAPITOLUL VI 

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN  

Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit Compartimentul de Audit Public Intern îşi 
propune în anul 2018 susţinerea de cursuri cu personalul societății şi al sucursalelor 
pentru o mai bună înţelegere a activităţii de audit şi consiliere şi pentru implementarea 
controlului intern. 

Pe baza experienţei acumulate în activitatea de audit consider că sunt oportune 
întâlniri ale auditorilor din Ministerul Energiei, în vederea îmbunătăţirii, normelor, ghidurilor 
şi procedurilor aferente activităţii de audit şi realizarea de schimburi de experienţă pe 
diverse misiuni de audit şi consiliere realizate la nivelul entităţilor la care ne desfăşurăm 
activitatea.  
 
 
 


