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Partea I-a – Informații generale 

1.1. Identificarea instituției publice 
Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de 

audit public intern la nivelul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., cu 

sediul în localitatea Petroșani, strada Mihai Viteazu, nr. 3, etaj II.  

Conducerea structurii de audit public intern este asigurată de către domnul Director 

General Pavel Dreghici Vasile cu următoarele date de contact:  

- Telefon: 0374 172 600 

- Email: office@snimvj.ro 
În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Societăţii Naţionale de Închideri 

Mine Valea Jiului S.A. nu se regăsesc entități publice. 

1.2. Scopul raportului  
 Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul 
compartimentului de audit public intern din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. 

Raportul este destinat atât conducerii Societăţii Naţionale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât şi 
UCAAPI și Curții de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de 
monitorizare a activităţii de audit public intern. 

1.3. Perioada de raportare  
Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării 

structurii de audit intern la data de 31 decembrie 2018 din cadrul Societăţii Naţionale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfășurată de 
compartimentul de audit din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului 
S.A. în cursul anului 2018, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 
UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2018. 

1.4. Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora 
Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat de către compartimentului de audit intern 

din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 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. Dobos Mara 
auditor public 
intern 

0374 172 624/  
0729 150 987 

mara.dobos@snimvj.ro 

1.5. Documentele analizate  
 Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate pe anul 2018 sunt 
următoarele: 
 - numărul rapoartelor anuale de activitate primite de la entitățile aflate în subordine, 
în coordonare sau sub autoritate – nu este cazul;    
 - documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern: 
   -  reglementările specifice; 
   -  normele proprii privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul 
Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.; 

-  codul privind conduita etică a  auditorului intern la Societatea Națională de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A.; 

mailto:office@snimvj.ro
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  -  carta auditului public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A.; 

-  regulamentul de organizare şi funcţionare al Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A.; 

-  organigrama Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.; 
-  procedurile aferente activității de audit; 

 - documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern:  
  - fondul de timp disponibil pentru realizarea Planului de audit public intern pe 
anul 2018; 
  - analiza riscurilor efectuată asupra activităților din cadrul Societății Naționale 
de Închideri Mine Valea Jiului. S.A.   
  - referat de justificare privind selectarea misiunilor de audit public intern 
cuprinse în planul de audit public intern pe anul 2018 și Planul multianual de audit public 
intern pentru perioada 2016-2018; 
  - planul de audit public intern pentru anul 2018 nr. 10/ 22.12.2017;   
 - documente referitoare la evaluarea activităţii de audit intern:  
  - fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale; 
  - programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public 
intern; 
 - documente referitoare la realizarea misiunilor de asigurare:  
  - raporul de audit intern nr. 05/ 15.06.2018 elaborat cu ocazia derulării 
misiunii de audit privind ”Evaluarea activității de resurse umane la S.N.Î.M.V.J. S.A.”; 
  - raporul de audit intern nr. 07/ 05.10.2018 elaborat cu ocazia derulării 
misiunii de audit privind ”Evaluarea activității S.S.M. la S.N.Î.M.V.J. S.A.”;   
 - documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere: nu au fost realizate 
misiuni de consiliere;   
 - documente referitoare la realizarea altor acţiuni: nu au fost realizate alte acțiuni. 
 

Partea a II-a – Prezentarea activității de audit public intern aferentă 
anului 2018 

 
2.1. Planificarea activității 
 
 Referitor la planificarea activității de audit public intern desfășurată în anul 2018 de 
către compartimentul de audit pubic intern de la nivelul Societatății Naţionale de Închideri 
Mine Valea Jiului S.A. prezentăm următoarele informații: 

- Data aprobării planului anual de audit public intern: 22.12.2017; 
- Numărul și tipul misiunilor de audit public intern planificate: 2 misiuni de asigurare; 
- Numărul modificărilor efectuate asupra planului anual de audit public intern: nu au 

fost efectuate modificări la planul de audit public intern.  
 

2.2. Misiunile de audit public intern realizate 
 
 În cursul anului 2018 au fost planificate și realizate un număr de două misiuni de 
asigurare. 
 Pentru anul 2018 nu au fost planificate și realizate misiuni de evaluare. 
 Gradul de realizare al planului anual de audit public intern al Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru anul 2018 este de 100%. 
 La Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu au fost realizate 
misiuni ad-hoc în anul 2018. 
 Nu au fost întâmpinate dificultăți în realizarea misiunilor de audit public intern. 
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Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit intern sunt: resurse umane existente 
în cadrul compartimentului de audit public intern.  

Pe baza planului anual aprobat au fost efectuate următoarele misiuni de audit de 
conformitate: Evaluarea activității de Resurse Umane şi Evaluarea activității S.S.M. a 
SNÎMVJ SA. 

 
I. Evaluarea activității de resurse umane la SNÎMVJ SA    
a. Principalele obiective ale misiunii de audit sunt: 
Contractul individual de muncă 
Asigurarea bugetului pentru plata salariilor 
Evidența prezenței, învoirilor, concediilor 
Sistemul informatic 
Arhivarea documentelor 
b. Principalele constatări efectuate 

 Din analizele efectuate pe parcursul misiunii de audit public intern prezentăm faptul 
că la activitate de resurse umane au fost respectate prevederile legale. 
  

II. Evaluarea activității S.S.M. la SNÎMVJ SA 
a. Principalele obiective ale misiunii de audit sunt: 
Organizarea activității de securitate și sănătate în muncă 
Evaluarea de riscuri pentru securitate și sănătate în muncă, inclusiv pentru 

acele grupuri sensibile la riscuri specifice 
Plan de prevenire și protecție 
Instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă 
Evaluarea medicală a personalului 
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor 
b. Principalele constatări efectuate: 

Auditorul a constatat că au fost respectate toate prevederile legale în ceea ce 
privește activitatea de securitate și sănătate în muncă. 

c. Principalele recomandări formulate: 
 Având în vedere cele precizate mai sus și faptul că activitatea la Societatea 
Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. are o perioadă limitată nu au fost formulate 
recomandări. 
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Partea a III-a – Situația actuală a auditului public intern 

 

3.1. Înființarea și funcționarea auditului public intern 

3.1.1. Înfințarea auditului 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 Societății 
Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. și noua structură organizatorică.  
 La Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., auditul public intern este 
înființat prin structură proprie și organizat sub formă de compartiment în subordinea 
directă a Directorului General al societăţii (anexa 1). 
 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 Societatea Națională de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. este o societate în restructurare și cu durată de 
funcționare până în anul 2021. 
 Postul liber de auditor intern din cadrul compartimentului a fost restructurat conform 
Deciziei CA nr.11/ 14.06.2016. 
3.1.2. Funcţionarea activității de audit public intern 
 La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. structura de audit 
intern este funcțională. 
 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 S.A. 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 2019 în corelare cu structura de 
personal şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019. 

3.2. Raportarea activității de audit public intern 

Auditul public intern funcţionează prin structură proprie la Societatea Națională de 
Închideri Mine Valea Jiului și are obligația de a emite și comunica către Ministerul Energiei 
raportul anual de activitate privind funcţia de audit public intern, fapt pentru care a fost 
elaborat prezentul raport.  

3.3. Independența compartimentului de audit public intern și obiectivitatea 
auditorilor 

3.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern  

 Compartimentul de Audit Public Intern funcţionează în subordinea directă a 
Directorului General al societăţii. 
 În cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu a fost cazul de 
numire sau de destituire a conducerii structurii de audit intern în anul 2018. În cadrul 
compartimentului se află un singur auditor, structura nefiind prevăzută cu funcție de 
conducere.  
 La nivelul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu a fost cazul de numire sau destituire a auditorilor interni 
în anul 2018.  
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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. 
 În cursul anului 2018 nu au survenit probleme care să afecteze independența 
auditorului (anexa nr. 3). 

3.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

 La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în anul 2018, 
auditorul intern nu a fost implicat în exercitarea activităţilor auditabile.  
 Cu ocazia derulării fiecărei misiuni de audit public intern este o practică în a se 
completa declaraţia de independenţă.   
  În cursul anului 2018 nu au survenit probleme care să afecteze obiectivitatea 
auditorului (anexa nr. 4). 
3.4. Asigurarea cadrului metodologic şi procedural  

3.4.1. Emiterea normelor proprii  

 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 S.A. 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 (anexa nr. 5).  
 Compartimentul Audit Public Intern a elaborat – Carta auditului public intern din 
cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

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

3.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public intern  

 În cadrul Compartimentului de Audit Public Intern s-a implementat standardul 9 
Proceduri, din OSGG nr. 600/ 2018 prin elaborarea de proceduri operaţionale aferente 
activităţilor de audit (anexa nr. 6) 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 2018 nu s-au înregistrat dificultăți cu privire la elaborarea şi aplicarea 
cadrului metodologic şi procedural propriu activităţii de audit intern.  
 Pentru cele 4 activități procedurabile s-a emis un număr de 4 proceduri scrise, ceea ce 
reprezintă un grad de emitere al procedurilor de 100%. 
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3.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 

3.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii 
(PAIC)  

La nivelul compartimentului de audit public intern din cadrul Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. s-a emis Programul anual de asigurare şi îmbunătăţire 
a calităţii activităţii de audit intern cu nr. 01/ 11.01.2018.  

Programul anual de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern emis 
nu este actualizat în cursul anului 2018 (anexa nr. 7).  

3.5.2. Realizarea evaluării externe   

Activitatea de audit intern din anul 2018 nu a fost evaluată de evaluatori externi 
(anexa nr. 8). 

Situația evaluărilor externe în ultimii 4 ani la nivelul compartimentului audit public 
intern al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. se prezintă astfel: 

- Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei a derulat în anul 
2017 o misiune privind „Evaluarea activităţii de audit public intern la Societatea Națională 
de Închideri Mine Valea Jiului S.A.” 

3.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern  

3.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare 

În Statul de funcții, Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Societății Naționale 
de Închideri Mine Valea Jiului S.A., la data de 31 decembrie 2018 nu are alocat nici un 
post de conducere. Din punctul de vedere al posturilor de execuție, la data de 31 
decembrie 2018, Compartimentul Audit Public Intern avea alocat un singur post (anexa 
nr.9).  

Existența unui număr minim de personal în cadrul structurii de audit public intern este 
un aspect foarte important, din următoarele considerente:  

- art. 2(f) din cadrul Legii nr. 672/2002, republicată specifică faptul că o structură de 
audit public intern poate fi înființată cu minim 2 posturi cu normă întreagă; prin urmare 
orice structură de audit public intern ar trebui să respecte această prevedere legală, având 
alocate minim 2 posturi cu normă întreagă;  

- întreaga metodologie de audit public intern specificată în cadrul HG nr. 1086/2013, 
face referire la existenţa unei echipe de audit public intern care trebuie să includă un 
supervizor al misiunilor; prin urmare orice structură de audit public intern ar trebui să 
respecte aceste cerințe, având nevoie de minim 2 posturi cu normă întreagă care să fie și 
ocupate.  

Deoarece Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este o societate în 
restructurare și cu durată de funcționare limitată, s-a considerat justificată ocuparea unui 
singur post de auditor intern.  

Având în vedere precizările de mai sus, situația societăţii este următoarea: 
- entitatea are alocat un singur post de auditor; 
- entitatea are ocupat un singur post de auditor care exercită efectiv atribuții de audit 

intern.  

3.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare 

Referitor la funcțiile de conducere  
La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. la data de 01 

ianuarie 2018 nici o persoană nu ocupa o funcție de conducere în cadrul Compartimentului 
Audit Public Intern. Pe parcursul anului 2018 nu au fost cazuri de persoane cu funcție de 
conducere care să părăsescă compartimentul sau să vină în cadrul compartimentului. 



PO 02-01- Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2018                                                                        8 

 

 

Această situație generează o rată de fluctuație a personalului de conducere de 0%.  
Referitor la funcțiile de execuție  
La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. la data de 01 

ianuarie 2018 exista 1 persoană care ocupa o funcție de execuție în cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern. Pe parcursul anului 2018 nu au fost cazuri de 
persoane care să părăsescă compartimentul sau să vină în cadrul compartimentului. 

Această situație generează o rată de fluctuație a personalului de execuție de 0%.  
Fluctuația personalului în cursul anului 2018 este prezentată în anexa nr. 10. 

3.6.3. Structura personalului şi pregătirea profesională la data de 31 decembrie 2018 

La compartimentul audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. nu sunt angajate persoane care să ocupe funcţii de conducere (anexa nr. 
11). 

Structura personalului de execuţie din cadrul compartimentului de audit public intern 
al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este prezentată în anexa nr. 12. 
 
3.6.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni  
  
 În cursul anului 2018 auditorul intern nu a participat la cursuri de pregătire 
profesională, studiul individual fiind ales ca formă de instruire (anexa nr. 13). 
 

Nr. 
crt.  

Indicatori 2018 

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: 15 

2.1. Cursuri de instruire   

2.2. Studiu individual  15 

2.3. Alte forme   

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

15 

 

3.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern 
 La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., având în vedere 
resursa de personal existentă menționată la punctul 2.6.1. de mai sus, respectiv 1 post 
ocupat, gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 77% (anexa nr. 14).  
  În vederea respectării prevederilor legale și acoperirea integrală (100%) a sferei 
auditabile într-o perioadă de trei ani, structura de audit intern ar avea nevoie de un număr 
total de două posturi de auditori interni ocupate. 

Având în vedere că Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 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 2019 în corelare cu structura de 
personal şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019. 
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     Partea a IV-a – Activitatea de audit public intern derulată în anul de  
raportare 

4.1. Planificarea activităţii de audit intern 

Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile 
ce trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă 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 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea 
resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an). 

4.1.1. Planificarea anuală şi multianuală  

Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale și multianuale sunt 
următoarele: probabilitatea și impactul  riscurilor (expunerea la risc). Menționăm că 
riscurile sunt reevaluate periodic la nivelul compartimentului audit public intern. 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., a fost elaborată o 
procedură operațională referitoare la activitatea de planificare multianuală și anuală, iar 
această planificare se realizează ținând cont de structurile din cadrul societății (anexa nr. 
15). 

4.2. Realizarea misiunilor de audit intern 

4.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în anul 2018 au fost 
realizate un număr de 2 misiuni de asigurare (anexa nr. 16). Având în vedere faptul că în 
cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în 
cadrul a: 

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice; 
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;   
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare; 
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM; 
- 0 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018 nu au fost 
constatate iregularități. 
 Menționăm că toate recomandările formulate în misiunile de audit au fost însușite 
de auditați și de conducerea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.  
    
4.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere 
 În anul 2018 la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu au fost 
planificate sau solicitate misiuni de consiliere.  

4.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern 

 În anul 2018 la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu au fost 
planificate și realizate misiuni de evaluare.  
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Partea a V-a – Comitetul de Audit Intern 

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 27.09.2013 la nivelul Consiliului 
de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. s-a înființat 
Comitetul de Audit.  

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 
prin decizia nr. 15 din 23.11.2018 nominalizează pentru Comitetul de Audit următoarele 
persoane: - Bobar Gheorghe 

- Cațan Alina Luminița 
- Petre Ileana. 

Compartimentul de audit public intern raportează și Comitetului de Audit creat la 
nivelul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 
S.A. 

Partea a VI-a – Concluzii 

Punctele tari ale funcției de audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri 
Mine Valea Jiului S.A. sunt următoarele: 
- înființarea și funcționarea propriei structuri de audit public intern; 
- continuarea procesului de consolidare a funcției de audit public intern ca urmare a 

independenței compartimentului și obiectivității auditorului intern în activitatea desfășurată; 
- asigurarea cadrului procedural; 
- asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern; 
- realizarea în totalitate a misiunilor de asigurare conform planificării aprobate de 

directorul general al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 
 Punctele slabe ale funcției de audit public intern din cadrul Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A. sunt următoarele: 
- pregătirea și perfecționarea continuă a auditorului intern s-a asigurat prin studiu 

individual; 
- nu este acoperită integral sfera auditabilă într-o perioadă de 3 ani. 

Partea a VII-a – Propuneri pentru îmbunătățirea activității de 
audit intern  

Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit Compartimentul de Audit Public Intern îşi 
propune în anul 2019 susţinerea de cursuri cu personalul societății 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.  
 
 
 
 
 
Compartiment  Audit Public Intern 
Ing. Doboş Mara 
 


