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Partea I-a – Informații generale  

I.1. Identificarea instituției publice 

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public intern 
la nivelul Societății Naționale 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 ing. 
Bobar Gheorghe cu următoarele date de contact: 

- Telefon: 0374 172 600 
- Email: office@snimvj.ro 

În subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Societății Naționale de Închideri Mine Valea 
Jiului S.A. nu se regăsesc entități publice. 

I.2. Scopul raportului 

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul 
Compartimentului audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 
S.A. 
Raportul este destinat atât conducerii Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., care 
poate aprecia rezultatul muncii auditorului interni, cât şi UCAAPI și Curții de Conturi a României, 
fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii de audit public intern. 

I.3. Perioada de raportare 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării Compartimentului audit 
public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. la data de 31 
decembrie 2019. 

De asemenea, este prezentată activitatea de audit public intern desfășurată de Compartimentul 
audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în cursul anului 
2019, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de UCAAPI în cadrul formatului 
standard al raportului anual aferent anului 2019. 

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

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat de către Compartimentul audit public intern din 
cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.  

Persoana implicată în acest proces, precum și datele de contact aferente acesteia sunt prezentate 
în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Nume Prenume Funcția Telefon E-mail 

1. Dobos Mara auditor intern 
0374 172 624/  
0729 150 987 

mara.dobos@snimvj.ro 

I.5. Documentele analizate 

Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate pentru anul 2019 sunt 
următoarele: 

- numărul rapoartelor anuale de activitate primite de la entitățile aflate în subordinea, în 
coordonarea sau sub autoritatea entității publice – nu este cazul;  
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- documente referitoare la organizarea funcţiei de audit public intern: 
- Reglementări specifice; 
- Norme 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.; 
- Carta auditului public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea 

Jiului S.A.; 
- Regulamentul de organizare și funcționare 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 public intern: 
- Fondul de timp disponibil pentru realizarea Planului de audit public intern pentru 

anul 2019; 
 - Analiza riscurilor efectuate asupra activităților din cadrul Societății Naționale de 

Închideri Mine Valea Jiului S.A.; 
- Planul de audit public intern pentru anul 2019, inițial și actualizat; 
- Referatul de modificare a planului anual pentru anul 2019, aprobat de Directorul 

General; 
- Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2017-2019, aprobat de 

Directorul General; 

- documente referitoare la evaluarea activităţii de audit public intern: 
- Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 
- Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern;  

 - documente referitoare la realizarea misiunilor de asigurare: 
- Raport de audit intern nr. 917/07.08.2019 privind „Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupției – anul 2019” din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea 
Jiului S.A.; 

- Raport de audit intern nr. 14/30.10.2019 privind „Analiza activității electomecanice 
la Sucursala Mina Paroșeni” 

 - 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.  
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Partea a II-a – Prezentarea activității de audit public intern aferente 
anului 2019 

II.1. Planificarea activității de audit public intern 

Referitor la planificarea activităţii de audit public intern desfășurată în anul 2019 de către 
Compartimentul audit public intern de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 
prezentăm următoarele informații: 

- Data aprobării planului anual de audit public intern: 14.12.2019; 

- Numărul și tipul misiunilor de audit public intern planificate: 2 misiuni de asigurare; 

- Planul anual de audit public intern a fost modificat o singură dată, prin referat de modificare în 
data de 08.04.2019. O misiune de asigurare, a fost înlocuită cu misiunea de asigurare solicitată de 
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei prin adresa nr. 290.042/S.G.A. 
din data de 26.03.2019 cu privire la realizarea misiunii de asigurare „Evaluarea sistemului de 
prevenire a corupției – anul 2019”. 

II.2. Misiunile de audit public intern realizate 

Numărul misiunilor de audit planificate în anul 2019, detaliate pe categorii de misiuni:  

- Numărul misiunilor de asigurare – 2 misiuni; 
- Numărul misiunilor de consiliere – 0 misiuni; 
- Numărul misiunilor ad-hoc         – 0 misiuni. 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în anul 2019, au fost realizate 2 
misiuni de asigurare. 

Gradul de realizare al planului anual de audit public intern al Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. pentru anul 2019 este de 100%.   

În cadrul Compartimentului audit public intern al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 
S.A., în anul 2019, nu au fost realizate misiuni ad-hoc. 

Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern sunt: resursele umane existente 
în cadrul Compartimentului audit public intern. 

Principalele constatări și recomandări formulate ca urmare a misiunilor de asigurare efectuate la 
nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în anul 2019 sunt: 

- Domeniul funcţiilor specifice entităţii 

Activitatea electromecanică la Sucursala Mina Paroșeni s-a desfășurat cu respectarea prevederilor 
legale. Având în vedere faptul că la 31.12.2019 activitatea de subteran s-a încheiat, nu au fost 
formulate recomandări.   

- Alte domenii 

Constatări: 

1) La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu a fost postat pe site-ul 
societății Codul de conduită etică și integritate actualizat. 

2) La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. consilierul de etică nu a 
beneficiat de formare profesională conform art. 69, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici. Salariții societății nu sunt funcționari publici. 

Recomandări: 

1) Postarea pe site-ul societății a Codului de conduită etică și integritate actualizat cu noile 
reglementări legale. 

2) Se recomandă pregătirea profesională a consilierului de etică. 
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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 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. funcția de audit public intern este 
înființată la nivel de compartiment. 

Compartimentul 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. 

Conform statului de funcții, Compartimentul audit public intern are în componență un post de 
execuție. 

Până la data de 01.08.2016, Compartimentul audit public intern a funcționat cu două posturi de 
execuţie dintre care unul fiind vacant. 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 limitată. 

Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. are în vedere prevederile Deciziei 
2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune necompetitive, în care la cap. 2, art. 3, alin. 1 sunt precizate următoarele: 

„(1) Ajutorul pentru o întreprindere, destinat în mod specific acoperirii pierderilor aferente 
producției curente ale unității de producție a cărbunelui, poate fi considerat compatibil cu piața 
internă numai dacă îndeplinește următoarele condiții: 

(a) exploatarea unităților în cauză de producție a cărbunelui trebuie să facă parte dintr-un plan de 
închidere al cărui termen-limită nu depășește data de 31 decembrie 2018; 

(b) unitățile în cauză de producție a cărbunelui trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de 
închidere;” 

și Planul de închidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor 
necompetitive autorizat în data de 22 februarie 2012 prin Decizia C(2012) 1020 final a Comisiei 
Europene având ca obiect: Ajutor de stat SA.33033-România, Compania Națională a Huilei 
Petroșani și ulterior renotificat și autorizat prin:  

- Decizia C(2015) 8066 final din data de 13 noiembrie 2015 a Comisiei Europene având ca 
obiect: Ajutorul de stat SA.42800 (2015N) – România. Prelungirea ajutorului pentru suportarea 
costurilor excepționale pentru închiderea minelor în România; 

- Decizia C(2016) 7719 final a Comisiei Europene, din data de 24 noiembrie 2016 având ca 
obiect: Ajutorul de stat SA.43414 (2016N) – România pentru Complexul Energetic Hunedoara și 
Adresa nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din data de 20 decembrie 2016 pentru Societatea 
Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA, prin care s-au modificat unele elemente din ajutorul de 
stat destinate acoperiri costurilor corespunzătoare Art. 4 și 

- Decizia C(2018) 1001 final a Comisiei Europene, din data de 16 februarie 2018 care a 
autorizat schema de concediere colectivă a salariaților care și-au pierdut sau sunt pe cale să-și 
piardă locul de muncă, pentru perioada 2016 – 2021. 

Având în vedere cele precizate mai sus, postul liber de auditor intern din cadrul compartimentului a 
fost restructurat conform Deciziei CA nr.11/14.06.2016. 



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. 
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 
Raport anual de activitate aferent anului 2019 

Pagina 8 din 15 

 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. nu există entități subordonate, 
aflate în coordonare sau sub autoritatea acesteia.  

III.1.2. Funcționarea auditului public intern 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. structura de audit public intern 
înfiinţată este și funcţională. 

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 2020 în corelare cu structura de personal şi bugetul de venituri 
şi cheltuieli aprobat pentru anul 2020. 

III.2. Raportarea activității de audit public intern 

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

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 

Referitor la poziția structurii de audit public intern: 

Compartimentul audit public intern funcţionează în subordinea directă a Directorului General al 
Societăţii Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

Conform organigramei Societăţii Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., Compartimentul 
audit public intern se subordonează direct Directorului General al societății, asigurând astfel 
independenţa necesară desfășurării activității de audit intern. 
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Referitor la aplicarea şi respectarea procedurii de numire/destituire a conducătorului 
structurii de audit public intern în cursul anului 2019 

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 2019. În cadrul compartimentului se află un 
singur auditor intern, structura nefiind prevăzută cu funcție de conducere.  

Referitor la aplicarea şi respectarea procedurii de numire/revocare a auditorilor publici 
interni în cursul anului 2019 

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 auditorului intern în anul 2019.  

În cursul anului 2019 nu au survenit probleme care să afecteze independența auditorului intern. 

III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

Referitor la implicarea auditorilor publici interni în exercitarea activităților auditabile 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în anul 2019, auditorul intern nu a 
fost implicat în exercitarea activităţilor care fac parte din sfera auditabilă.  

Referitor la completarea declarației de independență 

Cu ocazia derulării fiecărei misiuni de audit public intern este o practică în a se completa declaraţia 
de independenţă.   

 În cursul anului 2019 nu au survenit probleme care să afecteze obiectivitatea auditorului. 

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 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.  

III.4.1. Emiterea normelor proprii 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. normele proprii au fost întocmite și 
au fost avizate de către Compartimentul 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 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.  

III.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activităţii de audit public intern 

În cadrul Compartimentului audit public intern a fost implementat Standardul 9 – Proceduri așa cum 
este acesta definit în OSGG nr. 600/2018. 
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La nivelul Compartimentului audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. au fost identificate un număr de 4 activități procedurabile. Activitățile stabilite ca 
fiind procedurabile sunt următoarele: 

 1) Organizarea şi desfăşurarea misiunii de audit; 
 2) Planificarea activităţii de audit; 
 3) Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere;  
 4) Organizarea evidenţei documentelor şi arhivarea acestora. 

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%. 

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) 

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa nr. 1 la HG nr. 1086/2013, la nivelul 
structurii de audit public intern se elaborează un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 
(PAIC) sub toate aspectele auditului public intern, care să permită un control continuu al eficacităţii 
acestuia. 

La nivelul Compartimentului de audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. s-a emis Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern 
(PAIC) cu nr. 01/09.01.2019. PAIC - ul emis nu a fost actualizat în cursul anului 2019.  

III.5.2. Realizarea evaluării externe 

În anul 2019 activitatea Compartimentului audit public intern de la Societatea Națională de Închideri 
Mine Valea Jiului S.A. a fost evaluată de către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul 
Ministerului Energiei. În urma evaluării a fost întocmit și transmis cu adresa nr. 275.065 din data de 
29.10.2019 proiectul Raportului de evaluare privind – „Evaluarea activității de audit public intern 
desfășurată în cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.”  

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.”, echipa de audit a întocmit și a transmis Raportul de evaluare nr. 150.184 din data 
de 20.11.2017 

III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern 

Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea organizațională, pe 
îmbunătățirea controlului intern, pe managementul riscurilor și pe guvernanța corporativă, ar trebui 
să se pună tot mai mult accent și pe structurile de audit public intern.  

Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă acces la resurse 
umane care să posede abilitățile necesare în acest scop. 

III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în statul de funcții, la data de 31 
decembrie 2019, Compartmentul de audit public intern avea alocat un număr de 0 (zero) posturi de 
conducere, dintre care 0 (zero) posturi ocupate și 0 (zero) posturi vacante. 

Din punctul de vedere al posturilor de execuție, în statul de funcții, la data de 31 decembrie 2019, 
Compartimentul audit public intern avea alocat un număr de 1 (un) post, dintre care 1 (un) post 
ocupat și 0 (zero) posturi vacante.  
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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 Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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 de auditor public intern 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, 
cu concedieri colective de personal și cu durată de funcționare limitată, s-a considerat justificată 
ocuparea unui singur post de auditor public intern. 

Din acest punct de vedere, situația societății este următoarea: 

- societatea are alocat un singur post de auditor public intern; 

- societatea are ocupat un singur post de auditor public intern care exercită efectiv atribuții de 
audit public intern în condițiile în care este alocat un singur post. 

III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare 

Fluctuaţia personalului se referă la plecarea unei persoane dintr-o entitate publică şi poate fi destul 
de costisitoare. Fluctuaţia de personal are un impact negativ atunci când, prin plecarea angajaţilor, 
se pierd atât competenţe deosebite cât și experienţă.  

O instituție publică care are o rată mare a fluctuaţiei pierde din cauza reducerii eficacității 
personalului, a măririi timpului de instruire a noilor angajaţi şi a timpului acordat selecţiei acestora, 
precum şi din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor angajaţi care au acumulat o serie de 
cunoştinţe în cadrul organizației). 

Referitor la funcțiile de conducere 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea jiului S.A. la data de 01 ianuarie 2019 existau 
un număr de 0 (zero) persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul Compartimentului audit 
public intern. Pe parcursul anului 2019 nu au fost cazuri de persoane de conducere care au părăsit 
sau care au venit în cadrul compartimentului. 

Această situație a generat o rată de fluctuație a personalului de conducere de circa 0%. 

Referitor la funcțiile de execuție 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. la data de 01 ianuarie 2019 exista 
1 (una) persoană care ocupa funcție de execuție în cadrul Compartimentului audit public intern. Pe 
parcursul anului 2019 nu au existat persoane de execuție care au părăsit sau care au venit în 
cadrul compartimentului. 

Această situație a generat o rată de fluctuație a personalului de execuție de circa 0%. 

III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 decembrie 2019 

În cadrul Compartimentului audit public intern al Sociertății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului 
S.A. nu sunt încadrate persoane care să ocupe funcții de conducere. 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. persoana încadrată cu normă 
întreagă la Compartimentul audit public intern deține studii tehnice și are o experiență de 2 ani în 
domeniul auditului intern.  
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III.6.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., gradul de participare la pregătire 
profesională este de 100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare auditor 
public intern este de 15 zile, fiind realizate astfel: 

-  0 zile prin cursuri de pregătire; 
- 15 zile prin studiu individual; 
-  0 zile prin alte forme de pregătire. 

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

Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate 
activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv 
evaluarea sistemului de control managerial. 

Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită 
asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor 
subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice. 

Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern 
auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul 
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din finanţare externă; 
b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 
bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, 
precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., având în vedere resursa de 
personal existentă menționată la punctul II.6.1. de mai sus, respectiv 1 (un) post ocupat, gradul de 
acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 50%. 

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 2 (două) 
posturi de auditori publici interni ocupate. 

Având în vedere că Societatea Națională 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 2020 în corelare cu structura de personal și bugetul de venituri 
și cheltuieli aprobat pentru anul 2020.   
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Partea a IV-a. Activitatea de audit public intern derulată în anul de 
raportare 

IV.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). 

IV.1.1. Planificarea anuală și 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 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. 

IV.2. Realizarea misiunilor de audit intern 

IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

La nivelul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. în anul 2019 au fost realizate un 
număr de 2 misiuni de asigurare. 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; 
- 0 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 misiune de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM; 
- 1 misiune de asigurare s-au abordat alte domenii. 

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 nu au fost constatate 
iregularități. 

Menționăm că toate recomandările formulate au fost însușite de conducerea Societății Naționale de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A.       

IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere 

În cursul anului 2019, la Compartimentul audit public intern din cadrul Societății de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. nu au fost planificate sau solicitate misiuni de consiliere. 

IV.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern 

Nu este cazul. 
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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:  

- 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 

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

În anul 2019 Compartimentul audit public intern din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine 
Valea Jiului S.A. a fost organizat și a desfășurat activitatea în subordinea Directorului General al 
societății, astfel a fost asigurată independența compartimentului și obiectivitatea auditorului intern. 

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. 
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Partea a VII-a – Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit public 
intern 

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

Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit, Compartimentul audit public intern îşi propune 
următoarele: 

- asigurarea și menținerea în continuare a independenței și obiectivității auditorului intern din 
cadrul compartimentului de audit public intern; 

- asigurarea pregătirii profesionale continue a auditorului intern prin participarea la cursuri de 
perfecționare (minim 15 zile/an); 

- monitorizarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; 
- actualizarea/revizuirea procedurilor scrise aferente activităților compartimentului de audit 

public intern. 

Acest raport a fost întocmit respectând formatul standard și a cerințelor prezentate pe pagina de 
internet a MFP, secțiunea UCAAPI/Raportări. 

Raportul de audit public intern aferent anului 2019 are un număr de 16 anexe care fac parte 
integrantă din prezentul raport.  

 

 

 

 

    Auditor intern 


