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CAPITOLUL  1 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1.1.Introducere 

În anul 1977 a fost înfiinţată “Întreprinderea de Exploatare a Metroului” transformată în 

1991 în “Regia de Exploatare a Metroului Bucureşti,” iar prin reorganizare, în conformitate cu H.G. 

nr. 482/1999, în Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti  METROREX S.A., sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor,  având ca obiect de activitate transportul de persoane cu 

metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei. 

Structura de audit de la nivelul SC Metrorex SA este organizată în Biroul Audit Public 

Intern, care este subordonat direct Directorului General al societăţii.  

1.2.Scopul raportului 
Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul Metrorex SA. 

Raportul este destinat atât conducerii societăţii, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor 

interni, cât şi structurii de audit ierarhic superioare, respectiv Serviciul Audit din cadrul 

Ministerului Transporturilor, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activităţii 

de audit intern. 

1.3.Date de identificare ale societăţii 

- denumire: SC Metrorex SA 

- buget derulat în cursul anului: 705.230,73 mii lei 

- număr de salariaţi: 4218 

- număr de auditori: 3 

1.4.Perioada de raportare:  01.01.2015 – 31.12.2015 

1.5.Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora:Şeful Biroului Audit Public 

Intern. 

1.6.Documentele analizate sau evaluate: 

- Documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern 

Structura de audit a fost organizată şi funcţionează în baza Organigramei aprobată de 

Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 16.12.2015, cu valabilitate de la 16.12.2015 şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor din data 

de  06.11.2014. 
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Pentru salariaţii Biroului Audit Public Intern sunt întocmite fişe de post prin care sunt 

stabilite relaţiile ierarhice şi sarcinile de serviciu. 

- Documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern 

Activitatea de audit intern s-a desfăşurat în baza planului de  audit intern pe anul 2015, 

aprobat de Directorul General al societăţii sub numărul M.01.02/233/08.10.2015, plan care cuprinde 

patru misiuni de audit. 

- Documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern 
În cursul anului 2015 au fost întocmite rapoarte de audit, după cum urmează: 

o Raportul M.01.02/94/17.04.2015 privind evaluarea modului de administrare şi 

evidenţă a patrimoniului şi evaluarea activităţii administrative;      

o Raportul nr. M.01.02/162/17.07.2015 privind evaluarea modului de organizare a 

activităţii de gestionare a resurselor umane;  

o Raportul M.01.02/258/28.10.2015 privind evaluarea modului de desfăşurare şi de 

urmărire a activităţilor specifice Serviciului Managementul Finanţărilor Externe şi 

Relaţii Internaţionale;   

o Raportul M.01.02/325/23.12.2015  privind evaluarea activităţii de circulaţie a 

trenurilor de metrou; 

o Raportul M.01.02/179/03.08.2015 privind derularea şi urmărirea contractului de 

asociere în participaţiune nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing 

SRL 

1.7.Baza legală de elaborare a raportului: 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea 

reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr. 

672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul financiar; 

- O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern, care stabileşte ansamblul principiilor şi regulilor de conduită privind activitatea auditorilor 

interni, astfel încât aceştia să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate şi corectitudine atribuţiile 

ce le revin; 

- Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Serviciului 

Audit al Ministerului Transporturilor, precum şi în cadrul compartimentelor de audit intern ale 

entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia, aprobate prin O.M.T. 

nr.1219/28.07.2014. 

Baza documentară a raportului: 

Raportul a fost structurat conform modelului de raportare pentru această activitate,  stabilit 

de Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor şi transmis cu adresa 

nr.48765/28.12.2015  Acesta are la bază rapoartele misiunilor de audit intern întocmite în cursul 

anului 2015. 

 

 

 

 

CAPITOLUL  2 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMPARTIMENTULUI DE  

AUDIT PUBLIC INTERN 

 

2.1. Organizarea compartimentului de audit public intern 

Structura de audit de la nivelul SC Metrorex SA este organizată în Biroul Audit Public 

Intern şi funcţionează cu un număr de doi auditori şi un şef de birou. 

În cursul anului de raportare nu au intervenit modificări, din punct de vedere al formei şi 

numărului de posturi, în structura organizatorică a compartimentului de audit 

2.2. Exercitarea activităţii de audit intern 

Funcţia de audit este asigurată prin constituirea unei structuri funcţionale, sub forma 

Biroului Audit Public Intern. 
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2.3. Independenţa auditului intern şi obiectivitatea auditorilor 

2.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern 

Biroul Audit Public intern este subordonat direct Directorului General al societăţii, având cu 

acesta o comunicare directă, formală (prin adrese scrise şi note de informare) şi informală (prin 

întâlniri ori de câte ori este cazul, pentru a discuta aspecte legate de activitatea de audit). 

Comunicarea este bazată pe disponibilitatea spre dialog şi deschiderea faţă de activitatea de audit a 

conducătorului societăţii. 

Prin poziţionarea în organigramă, în subordinea Directorului General,  se asigură accesul 

direct şi raportarea activităţii la acest nivel precum şi independenţa necesară desfăşurării activităţii 

de audit intern, în scopul evaluării obiective a disfuncţionalităţilor constatate şi formularea unor 

recomandări adecvate soluţionării acestora. 

Prin atribuţiile pe care le are, Biroul Audit Public Intern exercită o funcţie distinct şi 

independent de activitatea desfăşurată de SC Metrorex SA şi nu este implicat în elaborarea 

procedurilor de control intern sau în exercitarea activităţilor supuse auditului intern. 

În cursul anului de raportare nu au intervenit cazuri de numire/destituire a conducătorului 

compartimentului de audit şi nici proceduri de numire/revocare a auditorilor interni. 

2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

Independenţa auditorilor interni se declară cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern, prin 

elaborarea şi semnarea unei declaraţii de independenţă, conform procedurilor specifice de audit 

intern. Declaraţiile de independenţă sunt contrasemnate de şeful biroului, asigurându-se verificarea 

incompatibilităţilor personale ale auditorilor interni desemnaţi pentru realizarea misiunilor. 

În cursul anului de raportare nu au fost constatate probleme în urma completării declaraţiilor 

de independenţă. 

2.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural 

2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern 

Biroul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea pe baza de  Norme specifice privind 

exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Serviciului Audit al Ministerului Transporturilor, 

precum şi în cadrul compartimentelor de audit intern ale entităţilor publice din subordinea/sub 

autoritatea acestuia, aprobate prin OMT nr.1291/28.07.2014. 

Personalul care exercită munca de audit are activitatea reglementată în baza unui statut 

specific, cuprins în Carta auditului intern, care este, la rândul ei, componentă a cadrului 

metodologic şi procedural al auditului intern. În Carta auditului intern sunt stabilite drepturile şi 

obligaţiile personalului, care exercită această activitate, de a respecta principiile fundamentale ale 

profesiei de auditor intern, evitarea conflictului de interese şi fixează relaţiile dintre auditor şi 

auditat, bazate pe un climat de încredere şi colaborare. 

În cursul anului 2015,  Carta auditului intern  a suferit modificări. Carta, elaborată de Biroul 

Audit Public Intern, a fost avizată de Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, sub 

numărul 10758/10.03.2015 şi aprobată de Directorul General al societăţii sub numărul 

M.01.02/67/16.03.2015. 

2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern  

Carta auditului intern cuprinde un capitol în care sunt enunţate reguli de conduită 

profesională care guvernează activitatea auditorilor interni în exercitarea atribuţiilor. 

În cursul anului 2015 nu au fost constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică 

de către auditorii interni. 

2.4.3. Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise 

 La nivelul biroului se desfăşoară şase activităţi, din care cinci sunt procedurabile. Activitatea 

de audit este procedurată prin patru proceduri operaţionale, şi anume: Planificare anuală, Planificare 

multianuală, Realizare misiune audit intern şi Realizare misiune consiliere, rezultând un grad de 

emitere a procedurilor de 80%. 

 În cursul anului 2016, Biroul Audit Public Intern îşi propune finalizarea activităţii de 

procedurare, prin întocmirea procedurii operaţionale aferenta precesului de raportare către 

Ministerul Transporturilor şi  Curtea de Conturi a activităţii de audit intern de la nivelul societăţii. 

2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 

 2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 

activităţii de audit intern 
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Biroul Audit Public Intern a  elaborat Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 

activităţii de audit intern pentru anul 2015, pe baza rezultatelor evaluării interne a activităţii 

auditorilor interni de către supervizorul fiecărei misiuni. Acest program va fi actualizat pentru anul 

2016. 

2.5.2. Realizarea evaluării externe 

a. Evaluări realizate de Curtea de Conturi – nu este cazul 

b. Evaluări realizate de Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor 

Activitatea de audit intern nu a fost evaluată în cursul anului 2015 de către Serviciul Audit 

din cadrul Ministerului Transporturilor.. 

c. Evaluări realizate de alte organisme – nu este cazul. 

2.6.Resursele umane alocate compartimentului de audit intern 

2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2015 

La nivelul Biroului Audit Public Intern situaţia este următoarea: 

- Număr de posturi prevăzute în statul de funcţii: 3, din care un post de conducere şi 

două posturi de execuţie; 

- Număr de posturi ocupate: 3, din care un post de conducere şi două posturi de execuţie; 

- Gradul de ocupare: 100% 

2.6.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2015 

În cursul anului 2015 nu au avut loc fluctuaţii de personal în cadrul Biroului Audit Public 

Intern.  

2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2015 

În cadrul Biroului Audit Public Intern sunt încadraţi auditori interni, care au profesia de bază 

economist şi sunt absolvenţi de studii superioare economice de lungă durată. Dintre aceştia doi 

economişti au specializarea contabilitate şi un economist specializarea finanţe bănci. 

Auditorii interni au  absolvit câte  un masterat, după cum urmează: 

- Un auditor – “Contabilitate, expertiză şi audit” la ASE, promoţia 2006; 

- Doi auditori – “Audit financiar contabil” la Universitatea Spiru Haret, 

promoţia 2009. 

2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern 

Structura de audit din cadrul societăţii şi-a propus auditarea activităţilor importante cu 

riscuri mari şi medii identificate la nivelul societăţii într-o perioadă de trei ani, aşa cum reiese din 

Planul multianual aprobat de conducerea societăţii. Nu s-au putut audita într-o perioadă de trei ani 

toate activităţile desfăşurate la nivel de societate. Acest lucru se datorează apariţiei unor solicitări 

ale conducerii societăţii şi ale Curţii de Conturi.  

2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni 

Dezvoltarea pregătirii profesionale a auditorilor interni constituie un element esenţial în 

atingerea eficacităţii activităţii de audit intern. Compartimentul de audit intern trebuie să dispună în 

mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. În vederea 

asigurării pregătirii profesionale continue a fiecărui auditor, pentru menţinerea şi dezvoltarea 

competenţei acestuia, cadrul legislativ prevede obligativitatea efectuării unui minim de 15 zile/an 

pentru perfecţionarea profesională. 

Identificarea nevoilor de instruire s-a făcut în corelaţie cu necesităţile de competenţe pentru 

a asigura realizarea obiectivelor misiunilor cuprinse în planul de audit şi în acord cu modificările 

legislative în domeniul auditului intern şi al domeniilor ce intră în sfera auditului intern. 

Pentru anul 2015, ţinând cont de nevoile de instruire existente, s-au identificat temele 

principale pentru perfecţionarea profesională: 

- Perfecţionare în auditul intern 

- Control intern/managerial 

- Managementul riscurilor 

La stabilirea acestor teme s-a avut în vedere dezvoltarea de competenţe în domeniile din 

cadrul de competenţe al auditorilor interni. 

Propunerile pentru cursuri de formare profesională a auditorilor interni au fost incluse în 

Planul anual de formare profesională întocmit la nivelul societăţii.  

Numărul de persoane din cadrul Biroului Audit Public Intern care  a beneficiat în anul 2015 

de participarea la  stagii de pregătire profesională - 1. 
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Număr zile de pregătire – 5. 

Pregătirea auditorilor interni se realizează permanent, fiind o condiţie şi o necesitate pentru 

realizarea misiunilor de audit, în condiţii de calitate.  

Studiul individual a fost cea mai uzitată metodă de perfecţionare a pregătirii profesionale în 

rândul auditorilor interni, datorită limitării resurselor financiare. În cadrul acesteia, pregătirea 

profesională  s-a realizat prin următoarele forme: 

- studierea cadrului legal şi procedural aferent domeniilor auditate; 

- studierea diferitelor publicaţii de specialitate şi legislaţia în domeniu; 

- realizarea schimbului de idei, de opinii, consultări şi abordări practice între auditorii interni 

din subordinea/autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor.  

Materialele şi cunoştinţele dobândite prin studiu individual au fost analizate de auditorii 

interni, în vederea completării cadrului general de competenţe, valori şi abilităţi pe care aceştia 

trebuie să le deţină. 

Nerealizarea cerinţelor minime de pregătire profesională are în vedere în principal caracterul 

limitat al resurselor financiare alocate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli. 

 

 

CAPITOLUL 3 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR  

DE AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE ŞI FUNCŢIONEAZĂ ÎN  

CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE ÎN  

COORDONARE SAU SUB AUTORITATE – nu este cazul 

 

 

CAPITOLUL 4 

PLANIFICAREA ŞI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN 

 

4.1.Planificarea activităţii de audit intern 

4.1.1.Planificarea multianuală 

Planificarea multianuală s-a realizat pe o perioadă de trei ani, respectiv 2015 – 2017, şi 

cuprinde misiuni de audit ce se vor realiza pentru evaluarea principalelor procese/activităţi 

identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul societăţii. Selectarea misiunilor s-a făcut 

având în vedere următoarele: 

- Evaluarea riscului asociat structurilor organizatorice, proceselor şi activităţilor sau 

operaţiunilor ce se desfăşoară în cadrul acestora; 

- Periodicitatea în auditare, cel puţin o dată la trei ani; 

- Resursele de audit disponibile. 

 Planul multianual al activităţii de audit public intern pentru anii 2015 – 2017 a fost întocmit 

şi aprobat sub numărul M.01.02/90/22.08.2014. 

4.1.2.Planificarea anuală 
Până la data de 30.11.2015 au fost elaborate Planul de audit intern pe anul 2016 şi Referatul 

de justificare a modului cum au fost selectate misiunile cuprinse în plan, a cărui fundamentare a 

avut la bază: 

- Evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi; 

- Numărul auditorilor interni. 

Elaborarea planului anual de audit intern s-a realizat cu respectarea structurii cuprinse în  

Normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern şi în termenul prevăzut 

de legislaţia în domeniul auditului. 

În planul de audit intern pe anul 2015 au fost prevăzute patru misiuni de audit, după cum 

urmează: 

o Evaluarea modului de administrare şi evidenţă a patrimoniului şi evaluarea activităţii 

administrative;      

o Evaluarea modului de organizare a activităţii de gestionare a resurselor umane;  

o Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice Serviciului 

Managementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale;   
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o Evaluarea activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou; 

În cursul anului 2015 a avut loc o actualizare a planului anual  

Iniţial, prin planul de audit aprobat în 27.11.2014, a fost planificată misiunea de audit cu 

tema “Definirea clară a mandatelor instituţiilor administraţiei publice de la nivel central (inclusiv 

a instituţiilor subordonate şi deconcentrate)“,  pe baza  cererii formulate de Serviciul Audit din 

cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea Uniunii Centrale de Armonizare pentru Auditul 

Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor, prin adresa nr. 48714/20.11.2014. 

Prin adresa nr.36436/28.09.2015, Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor 

comunică faptul că Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, a decis ca această misiune să nu mai fie realizată în anul 2015. Ca 

urmare, misiunea sus menţionată a fost înlocuită cu misiunea cu tema „Evaluarea activităţii de 

circulaţie a trenurilor de metrou”, avându-se în vedere riscurile asociate acestei activităţi precum şi 

faptul că această activitate nu a fost auditată niciodată. 

La solicitarea Consiliului de Administraţie, prin Hotărârea nr.2 din data de 30.06.2015 şi a 

D-lui Director General al SC Metrorex SA, şi în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 

privind auditul public intern, republicată, ale Normelor specifice privind exercitarea activităţii de 

audit în cadrul Serviciului Audit al Ministerului Transporturilor, precum şi în cadrul 

compartimentelor de audit intern ale entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia, 

aprobate prin OMT nr.1219/28.07.2014 şi ale Ordinului de serviciu nr. M.01.02/152/02.07.2015, în 

intervalul 02.07. – 07.08.2015, s-a efectuat misiunea de audit ad hoc, cu tema Derularea şi 

urmărirea contractului de asociere în participaţiune nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH 

& Printing SRL. 

Din totalul misiunilor planificate pentru anul 2015, 75 % reprezintă funcţii specifice, 

diferenţa de  25 % reprezentând funcţii suport (activitatea de gestionare a resurselor umane). 

Planul anual de audit  intern a fost realizat în totalitate, cu respectarea termenelor de 

finalizare a misiunilor de audit intern. Gradul de realizare a planului anual de audit a fost de 100%. 

 

4.2.Realizarea misiunilor de asigurare 

4.2.1.Misiuni de audit privind procesul bugetar – nu este cazul. 

4.2.2.Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile – nu este cazul 

4.2.3.Misiuni de audit privind achiziţiile – nu este cazul  

4.2.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane  

I. Evaluarea modului de organizare a activităţii de gestionare a resuselor umane 

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind organizarea activităţii de gestionare a resurselor umane la 

nivelul SC Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit: 

1. Analiza activităţii de evidenţă a personalului şi a concediilor; 

2. Organizarea şi urmărirea procesului de formare profesională a personalului; 

3. Analiza activităţii de organizare şi normare a muncii; 

4. Analiza activităţii de gestionare a relaţiilor cu sindicatele şi secretariatul CA şi AGA; 

5. Evaluarea controlului intern managerial. 

Principalele constatări şi recomandări, rezultate din evaluarea auditorilor interni, sunt cele 

prezentate în continuare: 

1. Analiza activităţii de evidenţă a personalului şi a concediilor 

1.1. Activitatea de evidenţă a personalului 

Din analiza dosarelor de personal ale salariaţilor angajaţi din cadrul aparatului central a 

rezultat că o parte din persoanele care şi-au schimbat locul de muncă sau subordonarea, cu ocazia 

modificărilor intervenite în structura societăţii, începând cu data de 01.05.2014, nu au anexat la 

dosarul de personal fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale întocmită pentru 

perioada de evaluare cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care a intervenit modificarea (pentru 

cazurile prevăzute în art. 175 din Regulamentul intern).  
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Există dosare de personal care nu cuprind fişele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale, fişe ce trebuiau întocmite de evaluator conform cap. XI la din Regulamentul Intern şi 

transmise Biroului Personal, Învaţămînt, Comunicare Internă, pentru a fi ataşate. 

Deasemenea, din analiză, s-a constatat că adiţionalele la contractele individuale de muncă, 

încheiate în cursul lunii octombrie 2014 cu ocazia modificărilor salariale intervenite în CCM 2014-

2015, nu au fost supuse vizei de control financiar preventiv, aşa cum prevede Anexa nr.1.1 – Cadrul 

general al operaţiunilor supuse CFP din OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific 

de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv. 

1.2. Evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese 

În urma verificărilor efectuate, auditorii interni au constatat că declaraţiile de avere şi 

declaraţiile de interse, pentru anul fiscal 2014, au fost depuse de către persoanele care deţin funcţii 

de conducere. Aceste declaraţii au fost evidenţiate în Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul 

declaraţiilor de interse şi au fost trimise Agenţiei Naţionale de Integritate . 

În cursul anului 2014 şi 2015 au fost numite în funcţii de conducere 6 persoane, care au 

completat declaraţia de avere şi declaraţia de interese în termenul legal de 30 zile, declaraţii ce au 

fost depuse la Agenţia Naţională de Integritate.  

În aceeaşi perioadă, şi-au încetat activitatea 3 persoane cu funcţii de conducere. Acestea au 

completat declaraţia de avere şi declaraţia de interese, în termenul legal de 30 zile, declaraţii ce au 

fost depuse la Agenţia Naţională de Integritate. 

1.3. Planificarea concediilor de odihnă pentru aparatul central 

Din analiza efectuată a rezultat că în cadrul aparatului central există un grafic privind 

planificarea concediilor de odihnă ale personalului angajat. 

Recomandări:   

 Se vor ataşa la dosarele de personal fişele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale, întocmite de către evaluatori, care au obligaţia să le întocmească conform cap. 

XI din Regulamentul Intern. 

 Vor fi întocmite fişe de evaluare a performanţelor profesionale pentru fiecare salariat 

din cadrul serviciului în conformitate cu prevederile cap. XI din Regulamentul Intern. 

 Toate operaţiunile desfăşurate în cadrul Serviciului M.R.U., care vizează drepturile 

şi obligaţiile patrimoniale ale societăţii, vor fi supuse controlului financiar preventiv propriu; 

2. Organizarea şi urmărirea procesului de formare a personalului 

 Pentru anii 2014 şi 2015 sunt întocmite planuri de formare profesională. Acestea sunt 

avizate de directorii executivi ai societăţii şi aprobate de directorul general.  

Planul de formare profesională se constituie ca anexă la contractul colectiv de muncă, aşa 

cum prevede art.195(2) din Codul Muncii şi este postat pe reţeaua de intranet a societăţii. 

3. Analiza activităţii de organizare  a muncii  

3.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SC Metrorex SA 

În cursul anului 2014, a avut loc o modificare în structura organizatorică a societăţii, aprobându-se, 

prin Hotărârea şedinţei extraordinare a  Adunării Generale a Acţionarilor din data de 15.04.2014,  o 

nouă organigramă, valabilă începând cu data de 01.05.2014.  

Corespunzător ultimei modificări în structura organizatorică a societăţii, a fost actualizat 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii, aprobat în şedinţa  Adunării Generale a 

Acţionarilor din data de 06.11.2014. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde într-o manieră integrală sarcinile 

societăţii, rezultate din statutul societăţii, anexă la HG nr. 482/1999 privind înfiinţarea SC Metrorex 

SA şi din alte acte normative. Acesta este comunicat salariaţilor şi publicat pe pagina de intranet a 

societăţii. 

3.2. Regulamentul intern 

 Regulamentul intern, în vigoare începând cu data de 01.07.2011, a fost aprobat în şedinţa 

Consiliului de Administraţie din data de 29.06.2011, şi se aplică tuturor salariaţilor. 
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Acesta a fost transmis tuturor compartimentelor pentru informare, a fost publicat pe reţeaua 

intranet a societăţii şi a fost adus la cunoştinţa salariaţilor conform art. 243(1) din Codul Muncii, în 

condiţiile precizate de art. 249 şi art. 250 din Regulamentul intern, şi anume cu ocazia instructajului 

introductiv general de SSM şi SU sau de către conducătorii ierarhici superiori.  

3.3. Codul de conduită  

La nivelul SC Metrorex SA a fost întocmit un cod de conduită etică aplicabil salariaţilor SC 

Metrorex SA, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29.09.2011, cu 

aplicabilitate de la data de 01.10.2011. Acest document a fost distribuit la toate compartimentele cu 

adresa nr. M.02.01/3993/30.09.2011, întocmită de Serviciul Management Resurse Umane, prin care 

se solicită aducerea la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi comunicarea către compartimentele de 

personal de la fiecare unitate organizatorică a tabelelor cu semnăturile de luare la cunoştinţă. De 

asemenea, codul de conduită etică a fost publicat pe reţeaua informatică internă a societăţii. 

Ulterior, codul de conduită a fost editat într-o broşură, care a fost înmânată fiecărui salariat. 

3.4. Fişele de post 

Din analiza, prin sondaj, a dosarelor de personal a persoanelor angajate în compartimentele 

din aparatul central  s-au constatat următoarele: 

 Fişele de post se regăsesc atât îndosariate pe fiecare compartiment cât şi ca anexe la 

Contractele Individuale de Muncă; 

 Fişele de post pentru şefii de birou din cadrul Serviciului MRU, pentru directorii 

executivi, şefii de servicii/ birouri din subordinea Directorului General şi şefii de servicii din 

subordinea directorilor executivi sunt întocmite de către o persoană din cadrul Biroului 

Organizare. Acest aspect este reglementat prin adresa Serviciului MRU nr. M.02.01/ 

3073/08.11.2010 dar nu este în concordanţă cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial 

la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 

La Standardul 2 Atribuţii, funcţii, sarcini din Codul controlului intern managerial 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la instituţiile publice, la pct.2.2. Cerinţe 

generale se specifică: “Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul 

manager – salariat – manager (şef – subaltern – şef)”. 

La Standardul 2 Atribuţii, funcţii, sarcini din Codul controlului intern managerial 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice, aprobat prin Ordinul 

Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, la pct.2.2. Cerinţe generale se specifică: 

“Conducătorii compartimentelor entităţii publice au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, ori de 

câte ori este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine”. 

3.5. Analiza utilizare timp de muncă 

Trimestrial, pe baza datelor raportate de unităţile organizaţionale, se completează formularul 

Utilizare timp de muncă pe trimestru, din care rezultă indicele de utilizare a fondului de timp 

maxim disponibil la nivel de societate, timpul neutilizat și cauzele neutilizării. 

Recomandări: 

 Se va analiza oportunitatea actualizării şi completării prevederilor Regulamentului 

Intern având în vedere schimbările în structura organizatorică şi modificările intervenite în 

legislaţie. 

 La întocmirea fişelor de post se va avea în vedere Standardul nr. 2 Atribuţii, funcţii, 

Sarcini din Codul Controlului intern managerial. 

4. Analiza activităţii de gestionare a relaţiilor cu sindicatele şi secretariatul CA şi AGA 

4.1. Activitatea de gestionare a relațiilor cu sindicatele 

Contractul colectiv de muncă la nivel Societate Comercială Metrorex SA pe 2013-2014, 

încheiat între SC Metrorex SA, în calitate de administrator, şi reprezentanţii împuterniciţi ai 

sindicatului reprezentativ, a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti sub nr. 

362/17.10.2013. Acesta cuprinde aspecte legate de angajarea în serviciu, condiţii de muncă, 

salarizare şi alte drepturi băneşti, timpul de muncă şi de odihnă, protecţia socială, pregătirea şi 

perfecţionarea profesională, disciplina muncii, conflicte colective de muncă. 
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Durata contractului colectiv de muncă sus menţionat a fost prelungită, prin Actul adiţional 

nr. 2, până la data de 17.10.2015. Înregistrarea s-a operat în Registrul unic de evidenţă a 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti la nr. 03 din data de 15.10.2014. 

Contractul colectiv de muncă şi adiţionalele la acesta pot fi consultate de către toţi salariaţii, 

fiind postate pe reţeaua de intranet a societăţii. 

4.2. Activitatea de secretariat CA şi AGA 

Consiliul de Adminstraţie al SC Metrorex SA funcţionează în baza unui Regulament de 

organizare şi funcţionare, aprobat în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din data de 

07.05.2015. 

Activitatea de secretariat al Consiliului de Administraţie este asigurată de către două 

persoane numite prin Hotărârea C.A. nr. 8 din data de 22.07.2013 şi Hotărârea CA nr. 1 din data de 

28.08.2014. Facem precizarea că cele două persoane nu sunt salariate ale Serviciului M.R.U. 

Din analiză a rezultat că activitatea de pregătire a documentaţiei necesare convocării şi 

desfăşurării şedinţelor, precum şi corespondenţa cu membrii Consiliului de Administraţie este 

asigurată de către salariaţii din cadrul Biroului Relaţii cu Sindicatele, Secretariat AGA şi CA. 

Adunarea Generală a Acţionarilor funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi 

funcţionare, aprobat în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din data de 21.12.2010. 

Pentru efectuarea activităţilor de secretariat este desemnat un secretar, cu acordul membrilor 

AGA, care verifică lista de prezenţă a acţionarilor şi întocmeşte procesul verbal al şedinţelor. 

Acesta este semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi membrii AGA care au participat la 

şedinţă şi de către secretar. 

Procesele verbale ale şedinţelor AGA se trec în Registrul proceselor verbale AGA, registru 

obligatoriu conform art. 177(1) pct.b al Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. 

Din analiza efectuată de auditorii interni a rezultat că: 

- Procedurile au fost aplicate pentru fiecare şedinţă a  Adunării Generale a 

Acţionarilor  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGA nu este actualizat, având în 

vedere modificarile legislative intervenite.  

Recomandări: 

 Se va propune AGA analiza oportunităţii actualizării regulamentului de organizare şi 

funcţionare al AGA, având în vedere schimbările legislative intervenite 

5. Evaluarea controlului intern managerial 

Serviciul Mangementul Resurselor Umane a identificat obiectivele specifice proceselor, 

principalii indicatori de performanţă şi riscurile asociate acestor procese.  

Serviciul Mangementul Resurselor Umane a întocmit registrul riscurilor şi a numit un 

responsabil cu întocmirea şi actualizarea registrului riscurilor. 

Din analiză a rezultat că, formularea obiectivelor specifice activităţii Serviciului 

Mangementul Resurselor Umane nu s-a făcut, în toate cazurile, astfel încât să răspundă pachetului 

de cerinţe SMART (S-precise, M-măsurabile şi verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, 

T-cu termen de realizare), în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 

Indicatorii de performanţă, asociaţi proceselor specifice activităţii Serviciului 

Managementul Resurselor Umane, nu au fost formulaţi astfel încât să rezulte o mărime 

cuantificabilă şi aceştia să poată fi folosiţi în analiza performanţelor proceselor. 

Recomandări: 

 Vor fi reanalizate obiectivele specifice proceselor, iar formularea acestora se va face 

astfel încât acestea să răspundă pachetului de cerinţe SMART (S-precise, M-măsurabile şi 

verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de realizare); 

 Indicatorii de performanţă asociaţi proceselor vor fi formulaţi astfel încât aceştia să 

poată fi folosiţi în analiza îndeplinirii obiectivelor; 

 Activitatea de identificare a riscurilor asociate tuturor proceselor va fi continuată, în 

vederea cunoaşterii acestora şi ţinerii sub control. 
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4.2.5.Misiuni de audit privind administrarea, gestionarea şi utilizarea fondurilor 

comunitare – nu este cazul. 

4.2.6.Misiuni de audit privind sistemul IT – nu este cazul 

4.2.7.Misiuni de audit privind activitatea juridică – nu este cazul. 

4.2.8.Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 

 I Evaluarea modului de administrare şi evidenţă a patrimoniului şi evaluarea 

activităţii administrative 

Scopul misiunii de audit este de a da asigurare Directorului General că este respectat cadrul 

legislativ şi normativ, privind activitatea de administrare şi evidenţă a patrimoniului şi activitatea 

administrativă. 

Obiectivele misiunii de audit: 

1. Analiza modului de organizare şi funcţionare a Serviciului Patrimoniu, Administrativ; 

2. Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice din cadrul 

Serviciului Patrimoniu, Administrativ; 

3. Evaluarea controlului intern managerial. 

Principalele constatări şi recomandări, rezultate din evaluarea auditorilor interni, sunt cele 

prezentate în continuare: 

1. Analiza modului  de organizare şi funcţionare a Serviciului Patrimoniu, 

Administrativ 

Evaluarea modului de organizare şi a modului de desfăşurare a activităţii Serviciului 

Patrimoniu, Administrativ s-a efectuat pornind de la organizarea serviciului, respectiv de la resursa 

umană de care dispune. În acest scop au fost evaluate atât Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al societăţii cât şi fişele de post ale personalului. 

Constatări: 

 În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Patrimoniu, Administrativ sunt 

specificate procesele PS 4.5.1.1 Administrare transport auto, PS 4.5.1.2 Întreţinere parc auto, în 

care Serviciul Patrimoniu, Administrativ intervine cu rolul de coordonator (1 C), iar Direcţia 

Economică şi Comercială are rolul de arhitect. Din analiza documentelor  a rezultat că în statul de 

funcţii întocmit pentru Serviciul Patrimoniu, Administrativ nu există funcţia (meseria) de şofer şi nu 

există nici un alt document care stipulează că există relaţii de subordonare/ coordonare/ îndrumare a 

activităţii şoferilor. 

Cu adresele nr.M.08.03/1648/06.08.2012 şi M.08.03/119/15.01.2013, Serviciul Patrimoniu, 

Administrativ a făcut demersuri în acest sens, dar acestea nu s-au finalizat. 

Pentru toţi salariaţii sunt întocmite fişe de post, prin care sunt stabilite relaţiile ierarhice şi sarcinile 

de serviciu. Acestea sunt documente asumate şi semnate de către angajaţi. 

Constatări: 

 În unele fişe de post nu este specificată data la care salariaţii au luat la cunoştinţă despre 

sarcinile ce le revin; 

 Nu este specificat în fişele de post întocmite pentru personalul de execuţie,  la rubrica 

autoritate acordată, sarcinile şi atribuţiile cărui post sunt preluate, în vederea asigurării continuităţii 

activităţii. În acest sens propunem ca la rubrica  Autoritate acordată să se specifice: “preia sarcinile 

şi atribuţiile postului …, pe perioada când acesta se află în indisponibilitatea de a-şi exercita 

prerogativele, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii sau alte situaţii”. 

 În fişa de post întocmită pentru economist I din cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrativ 

sunt specificate procese fără ca acestea să fie detaliate pe activităţi, astfel încât salariatul să 

cunoască şi să înţeleagă exact modul de exercitare al activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare; 

 În fişa de post întocmită pentru tehnician I, la procesul PS 4.1.1.7. Management situaţie 

terenuri este specificată activitatea „Încheie contracte de colaborare, prestări  servicii, asistenţă 

tehnică ...”. Menţionăm că încheierea contractelor se face de către reprezentanţii legali ai societăţii 

iar personalul este implicat numai în derulare sau urmărire contracte. 

 În fişele de post întocmite pentru tehnician I, la procesele PG 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi 

abonamente Metrorex, CFR pentru salariaţi şi membrii de familie şi PS 4.1.1.7  Management 
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situaţie terenuri nu sunt trecute succint activităţile specifice ci este descris procesul, descriere ce 

este specifică unei proceduri şi nu unei fişe de post.  

 În fişa de post a şefului de serviciu nu sunt preluate toate procesele din ROF-ul Serviciului 

Patrimoniu, Administrativ. 

Recomandări: 

 Serviciul Patrimoniu, Administrativ (în calitate de coordonator) şi Direcţia Economică şi 

Comercială (în calitate de arhitect) vor face demersuri în vederea reglementării relaţiilor de 

subordonare/ coordonare/ îndrumare a activităţii şoferilor. 

 La prima actualizare a fişelor de post se va avea în vedere ca acestea să cuprindă numai 

atribuţiile concrete ce revin fiecărui salariat. Totodată fişele de post vor fi modificate şi actualizate 

ori de câte ori schimbările de orice natură vor impune acest fapt. Prin întocmirea unor fişe de post 

detaliate şi clare, personalul este responsabilizat cu privire la atribuţiile şi sarcinile pe care trebuie 

să şi le asume.  

2.  Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice din cadrul 

Serviciului Patrimoniu, Administrativ 

2.1. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului 

Constatări: 

În urma verificării înregistrărilor în evidenţele contabile, s-a constatat că există diferenţe 

între valoarea contabilă înregistrată în contul 8038 „Bunuri publice primite în administrare, 

concesiune şi cu chirie” şi valoarea menţionată în Actul adiţional nr. 19237/26.04.2011 la 

Contractul de concesiune. Acest aspect are drept consecinţă faptul că inventarul bunurilor din 

domeniul public al statului nu reflectă imaginea fidelă şi reală a patrimoniului public concesionat 

SC Metrorex SA. 

 Cauze: 

 Restituirea, de către instituţiile abilitate ale statului, a documentaţiei privind actualizarea 

Inventarului centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în vederea unor 

completări şi modificări; 

 Dificultăţi în înregistrarea terenurilor aparţinând domeniului public al statului în Registrul 

Publicităţii Imobiliare. 

Recomandare: 

 După înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării se va proceda, de către Serviciul 

Patrimoniu, Administrativ, în colaborare cu Serviciul Contabiltate şi Direcţia Juridică, la 

întocmirea unei Note de fundamentare, care să cuprindă toate mişcările intervenite în perioada 

2009 – 2014, precum şi diferenţele rezultate din reevaluarea bunurilor aparţinând domeniului 

public al statului date în concesiune SC Metrorex SA, înregistrate la 31.12.2011 şi 31.12.2014. În 

baza acestei Note de fundamentare, se va iniţia şi promova, cu avizul instituţiilor abilitate, o 

hotărâre de guvern pentru actualizarea inventarului. 

2.2 Înregistrarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului în Registrul 

Publicităţii Imobiliare.  

Constatări: 

Terenurile aparţinând domeniului public al statului şi date în concesiune SC Metrorex SA 

aferente construcţiilor subterane şi supraterane de metrou (staţii, depouri, prize de ventilaţie cămine, 

etc.) nu au fost înregistrate în totalitate în Registrul Publicităţii Imobiliare de pe lângă Oficiile de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I) ale sectoarelor din Bucureşti. 

 Consecinţe: 

 Dificultăţi în a face dovada dreptului de folosinţă în caz de litigii; 

 Nefinalizarea lucrărilor cadastrale afectează realitatea suprafeţelor de teren, care sunt luate 

în calcul, ca bază de impozitare, pentru impozitul pe teren; 

 Nefinalizarea lucrărilor cadastrale afectează realitatea suprafeţelor de teren, care sunt luate 

în calculul prestaţiilor aferente contractelor subsecvente de servicii. 
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 Recomandare: 

 Urgentarea întocmirii documentaţiilor necesare, în vederea finalizării acţiunii de înscriere a 

bunurilor aparţinând domeniului public al statului în Registrul Publicităţii Imobiliare. 

2.3. Reevaluarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului date în concesiune 

SC Metrorex SA  

În conformitate cu prevederile legale, au fost contractate servicii de reevaluare a bunurilor din 

domeniul public al statului şi patrimoniul propriu al SC Metrorex SA de la SC Irecson Evaluări 

SRL, care, până la 31.03.2015, se obligă să prezinte: 

- Raportul de reevaluare a mijloacelor fixe proprietate publică a statului, concesionate 

conform Contractului MM/4793/2001 precum şi a celor existente în soldul contului de 

imobilizări corporale la 31.12.2014; 

- Raportul de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al SC Metrorex 

SA, existente în soldul conturilor de imobilizări corporale la 31.12.2014. 

Până la data întocmirii raportului de audit a fost înaintat, de către executantul SC Irecson Evaluări 

SRL, Raportul de reevaluare a bunurilor din domeniul public al statului şi patrimoniu propriu al SC 

Metrorex SA, la data de 31.12.2014, înregistrat la SC Metrorex SA sub numărul 

M.01/4078/31.03.2015.  

2.4. Preluarea în patrimoniu a mijloacelor fixe provenite din investiţii 

Preluarea în patrimoniu a mijloacelor fixe provenite din investiţii se face pe baza procedurii 

„Preluarea mijloacelor fixe achiziţionate în patrimoniu societăţii” ediţia 1, revizia 0, din anul 2007. 

 Recomandare: 

 Actualizarea procedurii privind „preluarea mijloacelor fixe achiziţionate în patrimoniu 

societăţii” care stabileşte modul în care se realizează managementul procesului de identificare şi 

preluare în patrimoniul societăţii, de către Serviciul Patrimoniu, Administrativ, a mijloacelor fixe 

achiziţionate din investiţii. 

2.5. Activitatea de valorificare a deşeurilor 

Din analiza documentaţiei a rezultat că, în anul 2014, au fost derulate două contracte de vânzare 

deşeuri, astfel: 

 - Contractul 56/03.09.2014, încheiat cu asocierea SC Bursa Recycling SRL şi SC Iulicris  

Recycling SRL, câştigători ai dreptului de a încheia contractul pentru vânzarea a 10 rame electice 

de metrou tip Astra Arad, 20 vagoane (deşeuri REM tip ASTRA) lot 7, conform Hotărârii 

nr.2/12.08.2014 a Bursei Române de Mărfuri; 

 - Contractul 75/03.11.2014, încheiat cu asocierea SC Bursa Recycling SRL şi SC Iulicris  

Recycling SRL, câştigători ai dreptului de încheia contractul pentru vânzarea lot 2 „10 bucăţi Rame 

Electrice de Metrou (20 vagoane în stare nedesmembrată) din lot 7 de „Rame electrice de metrou tip 

Astra Arad”, conform Hotărârii nr.2/12.08.2014 a Bursei Române de Mărfuri. 

2.6. Coordonarea activităţii de metrologie 

În cursul anului 2014, Biroul Român de Metrologie Legală, Direcţia Regională de 

Metrologie Legală Bucureşti a efectuat un audit de supraveghere a laboratorului de metrologie , în 

vederea verificării respectării cerinţelor iniţiale care au stat la baza acordării atestatului. Echipa de 

audit a constatat şi consemnat în Raportul de Audit de Supraveghere, încheiat în data de 

03.07.2014, că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală. 

 La nivelul societăţii  este desemnat, prin Decizia Directorului General al SC Metrorex SA 

nr.24/01.02.2010, un responsabil tehnic al activităţii de metrologie şi un locţiitor. Ambele persoane 

desemnate sunt salariate ale Serviciului Patrimoniu, Administrativ. 

       Din analiza fişelor de post a persoanelor responsabile desemnate prin decizie, a rezultat că 

numai responsabilul are stabilite atribuţii referitoare la activitatea de metrologie. 

Recomandare: 

 Fişa de post a locţiitorului responsabilului tehnic al activităţii de metrologie va fi completată 

cu atribuţii specifice referitoare la activitatea de metrologie. 

2.7. Activitatea de certificare şi supraveghere a echipamentelor şi instalaţiilor 
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În temeiul Legii nr.64/2008, la nivelul societăţii sunt desemnaţi, prin Decizia Directorului 

General al societăţii nr.94/21.03.2014, doi responsabili cu supravegherea şi verificarea tehnică a 

instalaţiilor – RSVTI, care au obligaţiile şi răspunderile prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi 

în celelalte dispoziţii legale. Aceste persoane sunt autorizate ISCIR pentru supravegherea tehnică a 

instalaţiilor/echipamentelor deţinătorului/utilizatorului în conformitate cu prevederile prescripţiilor 

tehnice şi au consemnate atribuţii în fişa postului. 

Din interviurile neformalizate cu cele două persoane autorizate ISCIR, a rezultat că există 

instalaţii (31 scări rulante) pentru care acţiunea de autorizare a funcţionării nu a fost finalizată.  

Durata normală de funcţionare, stabilită de H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe pentru scările rulante la 12 

ani, este depăşită, motiv pentru care este necesară expertizarea de către un agent economic autorizat 

ISCIR. Funcţie de concluziile expertizei (favorabile/nefavorabile), scările pot fi autorizate să 

funcţioneze, sau nu. 

Cauze: 

 Nefinalizarea demersurilor de achiziţie publică a serviciilor de expertizare.  

Consecinţe: 

 Funcţionarea scărilor rulante fără autorizare ISCIR. 

Recomandare: 

 Serviciul Patrimoniu Administrativ va reveni cu informarea factorilor implicaţi din Direcţia 

Infrastructură şi Tehnologia Informaţiei, în scopul urgentării procedurii de achiziţie şi a 

demersurilor ulterioare, pentru finalizarea acţiunii de autorizare a funcţionării scărilor rulante. 

2.8. Eliberare permise şi abonamente metrou CFR pentru salariaţi şi membrii de 

familie 

Această activitate este reglementată la nivelul societăţii şi de proceduri de lucru concretizate 

în Reglementări pentru eliberarea/preschimbarea cartelelor de acces în metrou în cazul 

demagnetizării, pierderii, furtului, deteriorării, schimbării locului de muncă sau funcţiei şi de 

Ordinul de serviciu nr. M.06.03/553/2010 pentru soluţionarea unor probleme apărute în activitatea 

de eliberare a cartelelor de acces în metrou pentru salariaţi. 

La nivelul societăţii, pentru procesul PS 1.3.3.3.2 Eliberare permise şi abonamente Metrou  

CFR pentru salariaţi şi membrii de familie , în care Serviciul Patrimoniu, Administrativ intervine 

cu rolul de coordonator (1C), este întocmită o procedura ce descrie modul de eliberare a permiselor 

şi abonamentelor CFR. 

2.9. Derularea contractului încheiat cu Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR 

(G.E.I.P.) 

SC Metrorex SA a încheiat cu G.E.I.P. contractul nr.10/31.01.2014, al cărui obiect este 

folosinţa spaţiilor proprietatea G.E.I.P. CFR, în suprafaţă de 1.766 mp, cu destinaţie de birouri şi 

activităţi specifice sediului central al societăţii, valabil până la 31.12.2014. 

Cu actul adiţional nr.2/01.08.2014, durata contractului se prelungeşte până la data de 

31.12.2015. 

La nivelul societăţii, pentru procesul PS 3.1.1.3.8 Management contracte G.E.I. Palat CFR, în care 

Serviciul Patrimoniu, Administrativ intervine cu rolul de coordonator (1C), este întocmită o 

procedura ce are ca scop asigurarea de spaţii birouri pentru aparatul central. 

2.10. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare 

Constatări: 

 Persoana desemnată, prin fişa postului, cu atribuţii pe linie de arhivă, nu a fost avizată de 

Arhivele Naţionale conform prevederilor art.31 şi nu este atestată prin cursuri de pregătire de 

specialitate, organizate de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, conform prevederilor 

art.32 din Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 modificată şi completată. 

 De la întocmirea ultimului Nomenclator Arhivistic (24.07.2013), structura organizatorică a 

societăţii a suferit modificări, prin înfiinţarea/desfiinţarea unor noi structuri organizatorice. De aici 

decurge necesitatea actualizării Nomenclatorului Arhivistic pe fiecare structură organizatorică în 

parte. 
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 Nu a existat corespondenţă cu Arhivele Naţionale, o dată cu modificările intervenite în 

structura organizatorică a societăţii, aşa cum precizează art.41 din Legea Arhivelor Naţionale şi 

art.6 din Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate 

de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217/1996 „Creatorii şi/sau deţinătorii de 

documente sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 30 zile, Arhivelor Naţionale (...) 

documentele care atestă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea...”  

Recomandări: 

 Persoana desemnată prin fişa postului cu atribuţii pe linie de arhivă va participa la cursuri de 

pregătire de specialitate organizate de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică; 

 Se va actualiza Nomenclatorul Arhivistic al societăţii şi va fi înaintat spre confirmare la 

Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale; 

 La fiecare modificare a structurii organizatorice a societăţii se va purta, în termenul legal, 

corespondenţă cu Arhivele Naţionale. 

În perioada auditată, Serviciul Patrimoniu, Administrativ şi-a desfăşurat activitatea 

corespunzător specificului privind realizarea principalelor obiective. 

3. Evaluarea controlului intern managerial 

Serviciul Patrimoniu, Administrativ a identificat obiectivele specifice proceselor, principalii 

indicatori de performanţă şi riscurile asociate acestor procese.  

Serviciul Patrimoniu, Administrativ a întocmit registrul riscurilor şi a numit un responsabil 

cu întocmirea şi actualizarea registrului riscurilor. 

Din analiză a rezultat că, formularea obiectivelor specifice activităţii Serviciului Patrimoniu, 

Administrativ nu s-a făcut, în toate cazurile, astfel încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART 

(S-precise, M-măsurabile şi verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de 

realizare), în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 

Indicatorii de performanţă, asociaţi proceselor specifice activităţii Serviciului Patrimoniu, 

Administrativ, nu au fost formulaţi astfel încât să rezulte o mărime cuantificabilă şi aceştia să poată 

fi folosiţi în analiza performanţelor. 

  Recomandări: 

 Vor fi reanalizate obiectivele specifice proceselor, iar formularea acestora se va face 

astfel încât acestea să răspundă pachetului de cerinţe SMART (S-precise, M-măsurabile şi 

verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de realizare); 

 Indicatorii de performanţă asociaţi proceselor vor fi formulaţi astfel încât aceştia să 

poată fi folosiţi în analiza îndeplinirii obiectivelor; 

 Se vor reanaliza riscurile identificate şi măsurile de atenuare ale acestora pentru 

fiecare proces specific cuprins în ROF, vor fi identificate noi riscuri (dacă este cazul ) şi se 

va reactualiza registrul riscurilor.  

 Activitatea de identificare a riscurilor asociate tuturor proceselor va fi continuată, în 

vederea cunoaşterii acestora şi ţinerii sub control. 

II. Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice Serviciului 

Managementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale 

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind modul de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice 

Serviciului Managementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale din cadrul SC Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit intern sunt: 

1. Analiza modului de organizare şi funcţionare a Serviciului Managementul 

Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale  

2. Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice din cadrul 

Serviciului Managementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale 

3. Evaluarea controlului intern managerial. 
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Principalele constatări şi recomandări, rezultate din evaluarea auditorilor interni, sunt cele 

prezentate în continuare: 

  1. Analiza modului de organizare şi funcţionare a Serviciului Managementul 

Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale. 
În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului M.F.E.R.I. sunt specificate 

procesele PG 3.3.4.3.1. Întocmire formalităţi deplasare în ţară şi P.G. 3.3.4.3.2 Întocmire 

formalităţi deplasare în străinătate, pentru care Serviciul M.F.E.R.I. are rol de arhitect/coordonator. 

În cadrul procesului PG 3.3.4.3.1. Întocmire formalităţi deplasare în ţară, Serviciul 

M.F.E.R.I. desfăşoară  ca activităţi: întocmirea ordinelor de deplasare pentru personalul desemnat, 

înregistrează ordinele de deplasare în registrul de evidenţă al Serviciului M.F.E.R.I..  

Ordinul de deplasare este document justificativ pentru înregistrarea cheltuielilor şi pentru 

justificarea avansurilor de trezorerie iar originalul acestuia se găseşte în compartimentul financiar 

contabilitate. 

Deşi activităţile sus menţionate se desfăşoară în cadrul Serviciului M.F.E.R.I, nu se justifică 

atribuirea rolului de arhitect/coordonator al acestui proces. 

În cadrul procesului PG 3.3.4.3.2. Întocmire formalităţi deplasare în străinătate, Serviciul 

M.F.E.R.I. desfăşoară  ca activităţi: întocmirea deciziilor şi notelor mandat pentru deplasarea în 

străinătate a personalului desemnat, obţine aprobările necesare, achiziţionează bilete de călătorie, 

asigurări şi întocmeşte formalităţi de deplasare pentru Directorul General al societăţii.  

În opinia noastră, Serviciului M.F.E.R.I. ar trebui, ca, pentru acest proces să i se atribuie 

rolul de coordonator şi nu acela de arhitect/coordonator.  

Precizăm că, Direcţia Economică şi Comercială nu are atribuit nici un rol în aceste procese. 

Din analiza fişelor de post s-au constatat următoarele aspecte: 

Constatări: 

1. În unele fişe de post nu este specificată data la care salariaţii au luat la cunoştinţă 

despre sarcinile ce le revin;  

Facem precizarea că, în timpul desfăşurării misiunii de audit intern,  fişele de post au fost 

înmânate salariaţiilor şi a fost specificată data la care salariaţii au luat la cunoştinţă despre sarcinile 

ce le revin;  

2. În fişele de post întocmite pentru economist III, tehnician I şi contabil I din cadrul 

Serviciului M.F.E.R.I. sunt specificate procese fără ca acestea să fie detaliate pe 

activităţi, astfel încât salariatul să cunoască şi să înţeleagă exact modul de exercitare al 

activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare;  

3. Fişa de post întocmită pentru şeful serviciului nu este actualizată în conformitate cu 

modificările intervenite în ROF ul serviciului, începând cu data de 06.11.2014. 

Recomandări: 

 Serviciul M.F.E.R.I. va propune ca, la prima actualizare a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, acesta să cuprindă numai acele obiective şi atribuţii 

specifice  serviciului, în concordanţă cu reglementările în vigoare; 

 Actualizarea fişelor de post cu atribuţiile concrete ce revin fiecărui salariat. 

Totodată, fişele de post vor fi modificate şi actualizate ori de câte ori schimbările de 

orice natură vor impune acest fapt. Prin întocmirea unor fişe de post detaliate şi clare  

 

personalul este responsabilizat cu privire la atribuţiile şi sarcinile pe care trebuie să şi le 

asume; 

 Actualizarea procedurilor operaţionale cu modificările legislative intervenite; 

 Având în vedere că pregătirea profesională continuă constituie o activitate 

esenţială şi trebuie să asigure o preocupare permanentă şi o prioritate, atât pentru 

societate, cât şi pentru salariaţi, echipa de auditori recomandă participarea tuturor 

salariaţilor implicaţi în activitatea de coordonare a activităţii de atragere de fonduri 

rambursabile/nerambursabile, la cursuri de pregătire profesională. 
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2.  Evaluarea modului de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor specifice din cadrul 

Serviciului Managementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale 

Serviciul M.F.E.R.I. ţine evidenţa creditelor externe acordate de Instituţiile Financiare 

Internaţionale, după cum urmează: 

 1. Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii nr.25224, 

aferent Proiectului  de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa IV, Magistrala 5 

Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate (BEI IV). 

Constatare 1: 

Până la această dată nu au fost efectuate decât 2 (două) trageri, în sumă totală de 90 milioane euro, 

în condiţiile în care data limită de tragere este 31 decembrie 2014. Din suma trasă, Metrorex a 

cheltuit 73,61 milioane euro. Diferenţa de 16,39 milioane euro, pe care M.F.P. a tras-o din 

împrumut nu a fost alocată SC Metrorex, conform bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Cauze: 

 Pentru acelaşi obiectiv de investiţii au mai fost alocate credite externe 

nerambursabile, prin POS-T; 

 Implementarea proiectului este în întârziere faţă de termenul de finalizare a 

Proiectului prevăzut în Contractul de Finanţare, stabilit pentru finele anului 2015. 

Consecinţe: 

 În cazul în care Contractul de Finanţare nu va fi amendat în sensul celor 

solicitate de SC Metrorex SA, este posibilă anularea sumei netrase, ceea ce va duce 

la reducerea bugetului Proiectului şi, implicit, la nerealizarea obiectivelor acestuia. 

Recomandări: 

 Se va relua corespondenţa cu M.F.P. şi se vor intensifica demersurile către 

instituţiile abilitate, în scopul iniţierii unui act normativ prin care să fie amendat 

Contractul de Finanţare. 

Constatare 2: 

Pentru implementarea şi realizarea Proiectului, pe toată perioada de implementare a 

acestuia, prin Decizia Directorului General nr.440/22.11.2012, se numeşte Unitatea de 

implementare a Proiectului BEI 25.224 pentru realizarea Proiectului Modernizarea metroului din 

Bucureşti – etapa IV, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – 

Universitate. 

Din componenţa UIP face parte, ca membru, şi un economist din cadrul Serviciului M.F.E.R.I.. Din 

analiza fişei postului a rezultat că, în aceasta, este specificată calitatea de membru în UIP, fără a fi 

precizate şi alte atribuţii care să privească implementarea Proiectului. 

Constatare 3: 

În sarcinile Serviciului M.F.E.R.I. se regăsesc, elaborarea şi transmiterea Rapoartelor trimestriale 

ale Proiectului (conform art. 5.2. din A.S.), precum şi a Rapoartelor privind implementarea 

proiectului (conform art. 5.4. din A.S.). Din analiza a rezultat că procedurile au fost aplicate 

conform prevederilor. 

De asemenea SC Metrorex SA, prin Serviciul M.F.E.R.I., a transmis Băncii Europene de 

Investiţii copii ale situaţiilor financiare anuale şi ale rapoartelor auditorilor independenţi asupra 

situaţiilor financiare, aşa cum prevede art. 6.2 din acordul subsidiar.   

2. Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent 

Proiectului  de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa V, Magistrala 5 Drumul 

Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon (BEI V) 

Constatare : 

Pentru implementarea şi realizarea Proiectului, pe toată perioada de implementare a acestuia 

Metrorex trebuie să înfiinţeze o unitate de implementare a Proiectului BEI V pentru realizarea 

Proiectului Modernizarea metroului din Bucureşti – etapa V, Magistrala 5 Drumul Taberei – 

Pantelimon, tronsonul tronsonul Universitate – Pantelimon, conform articolului 2.6 din Acordul 

subsidiar(AS).  

Facem precizarea că până la această dată, la nivelul societăţii nu a fost înfiinţată o unitate de 

implementare. 
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Recomandare: 

 Se va numi, prin decizie a Directorului General, o unitate de implementare a 

Proiectului, care va avea ca atribuţii implementarea şi realizarea Proiectului. 

Constatare: 

S.C.Metrorex SA, prin Serviciul M.F.E.R.I., asigură elaborarea şi transmiterea către M.F.P. 

a rapoartelor trimestriale ale Proiectului (conform art. 3.2. din A.S.), precum şi elaborarea şi 

transmiterea către M.F.P. şi B.E.I. a rapoartelor privind implementarea proiectului (conform art.3.5. 

din A.S.). 

Având în vedere că, până la această dată, nu s-a efectuat nicio tragere şi implicit nu s-a 

efectuat nicio plată din acest împrumut, nu au fost întocmite raportările prevăzute de A.S. 

3. Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou 

cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia Internaţională 

de Cooperare a Japoniei şi României. 

Constatare: 

Pentru îndeplinirea unor lucrări şi activităţi omogene, care necesită o organizare distinctă, la 

nivelul societăţii, s-a constituit, prin Decizia Directorului General nr. 439/22.11.2012, Unitatea de 

implementare a Proiectului pentru realizarea Proiectului Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou 

cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. 

Din componenţa UIP face parte, ca membru, şi un economist din cadrul Serviciului 

M.F.E.R.I.. Din analiza fişei postului a rezultat că în aceasta este specificată calitatea de membru în 

UIP, fără a fi precizate şi alte atribuţii care să privească implementarea Proiectului. 

Constatare: 

Referitor la raportările pentru acest împrumut, Serviciul M.F.E.R.I. are ca sarcină 

transmiterea rapoartelor trimestriale ale Proiectului (conform art. 5.2. din A.S.) către M.F.P. şi 

rapoartelor de progres către MFP şi JICA (conform art. 5.4 din A.S.). 

Din analiză a rezultat că au fost transmise către JICA rapoartele de progres trimestriale. 

Către M.F.P. nu au fost transmise rapoartele pevăzute de art. 5.2 şi art. 5.4 din A.S. 

Recomandare: 

 Se vor elabora şi transmite, în termen, către M.F.P. rapoartele prevăzute de 

A.S.. 

4. Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind 

Implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 

Constatare: 

Atribuţiile stabilite prin acordul cadru au fost preluate în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al SC Metrorex SA, prin care sunt stabilite procese specifice pentru Biroul Unităţi 

Implementare Proiecte, care are ca obiect de activitate implementarea şi derularea proiectelor de 

investiţii, finanţate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi fonduri externe 

nerambursabile şi în cadrul PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de 

Cooperare Elveţiano-Român. 

Prin Decizia Directorului General nr. 385/09.09.2014 s-a constituit, ca formă de organizare 

la nivelul SC Metrorex SA, Unitatea de Implementare a Proiectului. 

  Din analiză s-a constat că persoana desemnată ca manager de proiect nu mai îndeplineşte, la 

această dată, atribuţii în Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice, motiv pentru care este necesară 

emiterea unei noi decizii pentru revocarea calităţii de membru a acestuia şi numirea altei persoane, 

în conformitate cu art. 7 din Decizia Directorului General nr. 385/02.09.2014. 

Dintre salariaţii Serviciului M.F.E.R.I., este desemnat ca membru, responsabil programare 

fonduri/cereri de plată şi rambursare, şeful serviciului M.F.E.R.I.. De asemenea este  desemnat, prin 

decizie, ca personal suport responsabil cu raportări periodice şi traducere, un traducător.  

Din analiza fişelor de post a rezultat că aceste atribuţii nu sunt specificate în fişa de post a 

şefului de serviciu, dar sunt specificate în cea a traducătorului. 

Recomandare: 

 Se va actualiza componenţa UIP prin decizie a Directorului general.   
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Constatare: 

Având în vedere prevederile instrucţiunii Unităţii Naţionale de Coordonare (UNC) privind 

Monitorizarea Riscurilor la Nivelul Programului de Cooperare Elveţioano-Român, prin Decizia 

Directorului General nr.150/24.04.2015, a fost numit ca responsabil cu riscurile în cadrul 

Programului de Cooperare Elveţiano-Român un economist din cadrul Serviciului M.F.E.R.I. 

Constatare: 

Din analiza rapoartelor, elaborate şi transmise în perioada auditată, a rezultat că acestea au 

fost elaborate cu respectarea formatului prezentat în anexele la acordul de implementare. Acestea au 

fost transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, atât în limba română 

cât şi în limba engleză. S-a constatat că au existat situaţii (exemplu: perioada 1.01-30.04.2014, 

01.05-31.08.2014) când aceste rapoarte au fost transmise cu depăşirea termenului prevăzut de 20 de 

zile lucrătoare de la finalul perioadei de raportare. 

Cauze: lipsa colaborării între compartimentele implicate. 

Recomandare: 

 Colaborarea între structurile implicate şi transmiterea către Serviciul 

M.F.E.R.I.,în termenul prevăzut, a datelor necesare, în vederea elaborării raportărilor 

şi transmiterea acestora în termen. 

Pentru activităţile Proiectului, în conformitate cu cerinţele transmise de UNC, SC Metrorex 

SA trebuie să întocmească proceduri operaţionale şi să reunească aceste proceduri într-un Manual 

de Proceduri pentru implementarea P.C.E.R. 

La nivelul societăţii, pentru activităţile Proiectului, sunt întocmite două proceduri 

operaţionale, după cum urmează: 

  Procedura operaţională privind monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi 

raportarea rezultatelor stabilite în procesul de implementare a proiectului finanţat 

prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român; 

 Procedura operaţională privind prevenirea, constatarea, raportarea şi 

recuperarea neregulilor înregistrate în implementarea Programului de Cooperare 

Elveţiano-Român.  

La data încheierii proiectului de raport nu există Manualul de Proceduri pentru 

implementarea P.C.E.R.  

Recomandare 

 Colaborarea între compartimentele implicate în vederea urgentării elaborării, 

avizării şi aprobării procedurilor operaţionale şi reunirea acestora într-un Manual de 

Proceduri pentru implementarea P.C.E.R.. 

5.Programul Operaţional Sectorial Transporturi – POS-T – 2007-2013 

Constatare: 

Din analiza Deciziei nr.167/25.06.2015 s-a constat că, o persoană desemnată ca personal suport şi 

unele persoane din cadrul personalului de conducere nu mai îndeplinesc, la această dată, atribuţii în 

cadrul structurilor organizatorice menţionate în decizie. Din acest motiv este necesară emiterea unei 

noi decizii pentru revocarea calităţii de membrii ai UIP şi numirea altor persoane, în conformitate 

cu art. 16 din Deciziile enumerate mai sus şi a art.3 alin.(5) din Instrucţiunea nr.19/30.04.2014 

privind unele măsuri pentru stimularea financiară a beneficiarilor POS Transport implicat în 

implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale. 

Recomandare: 

 Se va actualiza componenţa UIP prin decizie a Directorului general.   

3. Evaluarea controlului intern managerial 

Serviciul Mangementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale a identificat obiectivele 

specifice proceselor, principalii indicatori de performanţă şi riscurile asociate acestor procese.  

Serviciul Mangementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale a întocmit registrul 

riscurilor şi a numit un responsabil cu întocmirea şi actualizarea registrului riscurilor. 

Din analiză a rezultat că, formularea obiectivelor specifice activităţii Serviciului 

Mangementul Finanţărilor Externe şi Relaţii Internaţionale nu s-a făcut, în toate cazurile, astfel 

încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART (S-precise, M-măsurabile şi verificabile, A-de atins 
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sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de realizare), în conformitate cu Ordinul nr.946/2005, în 

vigoare până la data de 16.07.2015 şi a Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, în vigoare de la data de 16.07.2015. 

Recomandări: 

 Vor fi reanalizate obiectivele specifice proceselor, iar formularea acestora se 

va face astfel încât acestea să răspundă pachetului de cerinţe SMART (S-precise, M-

măsurabile şi verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de 

realizare); 

 Indicatorii de performanţă asociaţi proceselor vor fi formulaţi astfel încât 

aceştia să poată fi folosiţi în analiza îndeplinirii obiectivelor; 

 Activitatea de identificare a riscurilor asociate tuturor proceselor va fi 

continuată, în vederea cunoaşterii acestora şi ţinerii sub control. 

 

III. Evaluarea activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou 

 

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind modul de desfăşurare şi de urmărire a activităţilor de circulaţie 

a trenurilor de metrou la nivelul SC Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit intern sunt: 

1. Organizarea activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou, 

2. Analiza activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou, 
3. Evaluarea controlului intern managerial. 

Principalele constatări şi recomandări, rezultate din evaluarea auditorilor interni, sunt cele 

prezentate în continuare: 

1. Organizarea activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou 
Din analiza fişelor de post s-au constatat următoarele aspecte: 

Constatări: 

1.  În unele fişe de post nu este specificată data la care salariaţii au luat la cunoştinţă 

despre sarcinile ce le revin. 

2.  Fişa de post a şefului de secţie nu a fost actualizată din 2012 şi nu au fost operate 

modificările intervenite în ROF, începând cu data de 06.11.2014. 

3.  În unele fişe de post (ca de ex. economist 3, tehnician I, primitor distribuitor), la 

procesul PG 1.3.1.3.3. Instruire profesională, sunt nominalizate actele normative şi 

reglementările, ceea ce este impropriu pentru o fişă de post. 

4. Există fişe de post, care, la procesul PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale şi 

psihologice de medicina muncii, au specificat ca activităţi: “efectuează vizita medicală, 

vizita medicală psihologică, cât şi de medicina muncii”, “respectă normele de securitate 

şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare”. Aceste activităţi nu pot fi considerate atribuţii de serviciu, întrucât Contractul 

Colectiv de Muncă, specifică expres, la cap.III Condiţii de muncă, protecţia muncii şi 

PSI, obligativitatea fiecărui salariat, indiferent de locul de muncă, de a participa la aceste 

activităţi. 

5.  În fişele de post întocmite pentru inginer 3 şi inginer 4 la rubrica Alte responsabilităţi 

este specificat “este înlocuitor pentru ing. Popovici Liviu…”. De asemenea, la rubrica 

Autoritate acordată, nu este specificat în fişele de post întocmite pentru personalul de 

execuţie, sarcinile şi atribuţiile cărui post sunt preluate, în vederea asigurării continuităţii 

activităţii. În acest sens, propunem ca la rubrica  Autoritate acordată să se specifice: 

„preia sarcinile şi atribuţiile postului …, pe perioada când acesta se află în 

indisponibilitatea de a-şi exercita prerogativele, fiind în concediu de odihnă, concediu 

medical, delegaţii sau alte situaţii”. 

6. Contabilul şef al secţiei I.O.R.M.R., desemnat să coordoneze activitatea financiar 

contabilă desfăşurată în cadrul Secţiei Mişcare, nu are înlocuitor desemnat, prin fişa de 

post, pe perioada când acesta se află în indisponibilitatea de a-şi exercita prerogativele, 
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fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii sau alte situaţii, pentru 

asigurarea continuităţii activităţii. 

7.   În fişa de post întocmită pentru instructor cu studii superioare sunt specificate 

procese fără ca acestea să fie detaliate pe activităţi, astfel încât salariatul să cunoască şi 

să înţeleagă exact modul de exercitare al activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare. 

8.  Fişele de post întocmite pentru instructor şi instructor cu studii superioare cuprind  

aceleaşi atribuţii, deşi pregătirea profesională a titularilor acestor posturi este diferită. 

9.  În unele fişe de post (ca de ex.inginer IV, operator tracţiune) sunt specificate, în 

cadrul unor procese, activităţi ca de exemplu „la întocmirea programelor de lucru, 

respectă prevederile CCM şi legislaţia în vigoare”, „urmărirea realizării graficului de 

circulaţie se face cu respectarea prevederilor din Instrucţiunile de mişcare la metrou 

005M, Instrucţiei personalului de tracţiune şi a tuturor ordinelor şi reglementărilor 

valabile”. Facem precizarea că în fişele de post se trec numai atribuţiile şi sarcinile ce 

revin salariaţilor şi nu obligaţiile ce decurg din calitatea de salariat sau din instrucţiile şi 

normele ce reglementează activitatea salariaţilor implicaţi în activitatea de circulaţie. 

10. În fişa de post întocmită pentru operator RCM şef sunt specificate atribuţii pe care le 

îndeplineşte în lipsa şefului RCM. De exemplu, la PG 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire 

programe de lucru şi pontaje sunt specificate activităţile: „în lipsa şefului RCM 

întocmeşte programul de lucru pentru personalul RCM” şi „în lipsa şefului RCM 

verifică întocmirea pontajului pentru personalul RCM”. Facem precizarea că în fişa de 

post se trec numai atribuţiile, iar atribuţiile specifice altui post se preiau prin specificarea 

la rubrica Autoritate acordată. 

 

Din analiza fişelor de post pentru personalul Serviciul Circulaţie s-au constatat următoarele 

aspecte: 

Constatări: 

1. Fişa de post întocmită pentru şeful serviciului nu este actualizată în conformitate cu 

modificările intervenite în ROF-ul serviciului, începând cu data de 06.11.2014. 

2. În fişa de post întocmită pentru inginer 2 la procesul PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală 

infrastructură este specificată activitatea: elaborează planificarea anuală a reviziilor de 

exploatare tehnică a liniilor, instalaţiilor şi construcţiilor (RET) conform prevederilor 

instrucţionale, pe care o înaintează spre avizare şi aprobare după care o difuzează 

factorilor interesaţi. Această activitate nu are legătură cu procesul menţionat.  

3. În unele fişele de post (ca de ex. inginer 2) sunt specificate procese şi activităţi care 

nu au legătură cu obiectul de activitate al serviciului şi ca atare nu se desfăşoară, ca de 

exemplu: PG 3.1.1.3.13 Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la 

livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziţionate din fondurile de la buget 

de stat şi din fonduri nerambursabile cu activitatea: „întocmeşte rapoarte referitoare la 

derularea contractelor încheiate....” sau PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 

cu activitatea: efectuează analiza utilizării personalului pe post. 

4. În fişele de post ale personalului de execuţie din cadrul Serviciului Circulaţie în 

cadrul mai multor procese, este specificată sintagma (repetitiv) ‚,conform dispoziţiilor 

primite’’. În opinia auditorilor interni această sintagmă nu ar trebui să apară la secţiunea 

Responsabilităţile postului, deoarece, pe de o parte, însăşi atribuţiile stabilite de şeful de 

serviciu, prin fişa postului, şi asumate de salariat, prin semnătură, sunt conform 

dispoziţiilor primite. Pe de altă parte, este specificată la secţiunea Alte responsabilităţi: 

“execută şi alte sarcini neprevăzute în fişa postului, cu caracter temporar ce decurg din 

procesele generale prevăzute în ROF, precum şi din alte procese specifice, aferente 

domeniului de activitate, dispuse de şeful ierarhic, sau conducerea societăţii”. 

 

Recomandări: 

 

 Serviciul Circulaţie şi Secţia Mişcare (Regulator Circulaţie) vor propune ca, la prima 

actualizare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, acesta să cuprindă numai acele 

obiective şi atribuţii specifice serviciului, în concordanţă cu reglementările în vigoare; 
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 Actualizarea fişelor de post cu atribuţiile concrete ce revin fiecărui salariat. Totodată, 

fişele de post vor fi modificate şi actualizate ori de câte ori schimbările de orice natură vor 

impune acest fapt. Prin întocmirea unor fişe de post detaliate şi clare personalul este 

responsabilizat cu privire la atribuţiile şi sarcinile pe care trebuie să şi le asume; 

 
2. Analiza activităţii de circulaţie a trenurilor de metrou 

În urma desfăşurării misiunii de audit intern a fost reţinut ca aspect pozitiv faptul că 

activitatea de circulaţie a trenurilor de metrou este foarte bine reglementată de proceduri specifice 

(instrucţiuni de serviciu aprobate prin Ordin de ministru, ordine de serviciu, reglementări interne) şi 

de proceduri operaţionale/PS.  

3. Evaluarea controlului intern managerial 

Constatări: 

Din analiză a rezultat că, formularea obiectivelor specifice activităţii Serviciului Circulaţie şi 

Secţiei Mişcare nu s-a făcut, în toate cazurile, astfel încât să răspundă pachetului de cerinţe 

SMART (S-precise, M-măsurabile şi verificabile, A-de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu 

termen de realizare), în conformitate cu OMFP nr. 946/2005, în vigoare până la data de 16.07.2015 

şi a OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial cuprinzând 

standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, în vigoare de la data de 16.07.2015. 

Indicatorii de performanţă, asociaţi proceselor specifice activităţii Serviciului Circulaţie şi 

Secţiei Mişcare, nu au fost formulaţi astfel încât să rezulte o mărime cuantificabilă şi aceştia să 

poată fi folosiţi în analiza performanţelor proceselor, ca de exemplu:  

- indicatorul Număr suficient de grafice de circulaţie potrivit fiecărei perioade a anului 

(luni-vineri, sărbători legale, perioada vacanţelor), asociat PS 2.4.7 Planificare şi monitorizare 

circulaţie MR-Serviciul Circulaţie . 

- indicatorul Tendinţa scăzătoare 1% anual a numărului de depăşiri de interval şi Număr 

scăzător 1% anual de trenuri anulate şi trenuri întârziate, asociate PS 2.1.4  Monitorizare realizare 

grafic circulaţiei TEM (Secţia Mişcare). 

Recomandări: 

 Vor fi reanalizate obiectivele specifice proceselor, iar formularea acestora se va face astfel 

încât acestea să răspundă pachetului de cerinţe SMART (S-precise, M-măsurabile şi verificabile, A-

de atins sau realizabile, R-realiste, T-cu termen de realizare); 

 Indicatorii de performanţă asociaţi proceselor vor fi formulaţi astfel încât aceştia să poată fi 

folosiţi în analiza îndeplinirii obiectivelor; 

 Se vor reanaliza riscurile identificate şi măsurile de atenuare ale acestora pentru fiecare 

proces specific cuprins în ROF, vor fi identificate noi riscuri (dacă este cazul) şi se va reactualiza 

registrul riscurilor; 

 Activitatea de identificare a riscurilor asociate tuturor proceselor va fi continuată, în vederea 

cunoaşterii acestora şi ţinerii sub control. 

 

IV. Derularea şi urmărirea contractului de asociere în participaţiune nr.70/2011 

încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL 
Scopul acţiunii de auditare  este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind derularea şi urmărirea contractului de asociere în participaţiune 

nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL. 

Obiectivele misiunii de audit ad-hoc: 

1. Evaluarea modului de derulare a contractului de asociere în participaţiune nr. 70/2011 

încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL; 

2. Analiza reflectării în contabilitate a operaţiunilor aferente contractului de asociere în 

participaţiune nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL 

Principalele constatări şi recomandări, rezultate din evaluarea auditorilor interni, sunt cele 

prezentate în continuare: 
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1. Evaluarea modului de derulare a contractului de asociere în participaţiune 

nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL 
Din analiza derulării contractului de asociere  în participaţiune, au rezultat următoarele: 

Constatare 1 

Actele  adiţionale nr.1 şi nr.2 la contractul nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & 

Printing nu sunt vizate de control financiar preventiv. 

Contractele sunt angajamente legale, iar actele adiţionale sunt parte integrantă din contracte 

şi, ca urmare, este obligatoriu să fie supuse operaţiunii de control financiar preventiv, conform 

Ordonanţei 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  Cauze: 

- Necunoaşterea de către  structurile din cadrul Metrorex  a operaţiunilor care sunt 

supuse controlului financiar preventiv propriu; 

- Lipsa unui control intern adecvat. 

 Consecinţe: 

- Operaţiuni care vizează drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale societăţii în faza de 

angajare şi de plată în raport cu alte persoane juridice sau fizice nu sunt supuse controlului 

financiar preventiv propriu; 

- Există riscul de a se efectua plăţi pentru operaţiuni economice care să conţină erori.     

Constatare 2 

Din analiza documentelor puse la dispoziţia noastră de către Serviciul Marketing, Asocieri, 

Închirieri şi din răspunsurile la interviurile formalizate şi neformalizate,  nu s-a putut stabili dacă 

predarea/preluarea locaţiilor prevăzute în Anexa 1, pe măsura dezafectării lor de vechile panouri 

publicitare s-a făcut pe bază de procese verbale semnate de reprezentanţii părţilor, aşa cum prevede 

art. 3.3 din contract. 

Din interviul adresat Şefului Serviciului Marketing, Asocieri, Închirieri (în funcţie din 

august 2014) a rezultat că “din documentele puse la dispoziţie de responsabilii de contract nu reiese 

că există în cadrul Serviciului M.A.I. procese verbale semnate de reprezentanţii părţilor”. De 

asemenea “nu au fost identificate alte spaţii din staţiile de metrou” pentru amplasarea panourilor, 

altele decât cele prevăzute în Anexa 1. 

Conform art.5.1 şi 5.2 din contract, Spectacular trebuie “să solicite aprobarea Metrorex 

pentru proiectul privind amplasarea şi tipurile de panouri de publicitate” iar Metrorex “să îşi 

exprime aprobarea sau neaprobarea solicitărilor Spectacular pentru proiectul privind amplasarea şi 

tipurile de panouri de publicitate”. 

Din răspunsul la solicitarea adresată şefului Serviciului M.A.I. de a descrie, pe scurt, 

procedura de aprobare pentru proiectul privind amplasarea şi tipurile de panouri de publicitate 

solicitat de către SC Spectacular OOH & Printing, în temeiul art 5.1. din contractul nr.70/2011 a 

rezultat că      “din documentele puse la dispoziţie de responsabilii de contract, nu reiese că a existat, 

în conformitate cu prevederile contractului în asociere nr.70/2011, o procedură de aprobare pentru 

proiectul privind amplasarea şi tipurile de panouri de publicitate solicitate de către SC  Spectacular 

OOH & Printing care să expliciteze coroborarea între prevederile specificaţiei tehnice din 

documentaţia de licitaţie cu graficul prevăzut în Anexa 2 a contractului nr.70/2011 şi cu locaţiile 

prevăzute în Anexa 1 a contractului”. 

Din documentele analizate a rezultat că, în perioada de început a derulării contractului, 

procedura era următoarea: SC Spectacular  OOH & Printing transmitea propunerea de principiu 

privind amplasarea panourilor publicitare cu dimensiunea (...) în staţiile de metrou (...). În urma 

solicitării, Metrorex comunica acordul de principiu iar Spectacular revenea cu detalii de instalare 

pentru fiecare staţie de metrou în parte (perioada, numărul şi tipul panourilor, etc). 

S-a constatat că la solicitarea privind amplasarea panourilor publicitare se specifică 

dimensiunea, care nu corespunde, în cele mai multe cazuri, cu oferta tehnică, anexă la contract şi cu 

anexa 1.    
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Identificarea/inventarierea suprafeţelor şi a locaţiilor pe care au fost amplasate panourile 

publicitare a fost realizată, pentru prima dată de la încheierea contractului, la finele anului 2014 şi a 

fost finalizată în ianuarie 2015. Această acţiune a evidenţiat faptul că SC Spectacular a montat un 

număr de 431 suporturi publicitare pe o suprafaţă de 9.810,15 m², faţă de 962 suporturi publicitare 

pe o suprafaţă de 5.025,10 m², prevăzute în anexa 1, oferta tehnică şi oferta financiară, părţi 

integrante ale contractului. De asemenea s-a constatat că un număr de 34 de suporturi pe o suprafaţă 

de 818 m² nu apar în Anexa 1 la contract. 

Situaţia prezentată mai sus nu a făcut obiectul unor modificări ale prevederilor contractuale 

iniţiale în baza unor acte adiţionale. 

Cu adresa înregistrată la Metrorex sub nr. M.01/3820/26.03.2012, SC Spectacular trimite 

lista suporturilor publicitare montate până la acel moment cu indicarea tipului de panou, a 

dimensiunilor şi amplasamentului. În opinia noastră, această listă putea să se constituie ca un punct 

de plecare în identificarea/inventarierea suprafeţelor şi locaţiilor pe care au fost amplasate panourile 

publicitare. 

Cauze: 

-  Inexistenţa unei proceduri de aprobare a proiectelor privind amplasarea şi tipurile de panouri 

de publicitate; 

- Neefectuarea, de către părţile contractante,  a unor identificări/inventarieri periodice a 

suprafeţelor şi a locaţiilor pe care au fost amplasate panourile publicitare; 

Consecinţe: 

- Nu se poate stabili cu exactitate  aportul cu care Metrorex contribuie la realizarea obiectului 

de activitate al asocierii în participaţie. 

Pentru aceste constatări, echipa de auditori a întocmit Fişa de Identificare şi Analiză a 

Problemei (FIAP nr.1). 

Constatare 3 

Contractul nr.70/2011 stipulează la art. 5.1.(17) că Spectacular este obligat “să încheie cu 

Metrorex contractul de furnizare a energiei electrice necesară iluminatului panourilor publicitare 

pentru care părţile vor suporta în părţi egale cheltuielile ocazionate”.   

În acest sens a fost încheiat contractul de furnizare energie electrică nr.2555/12.09.2012, 

prin care Metrorex se obligă să asigure beneficiarului energia electrică necesară pentru alimentarea 

panourilor publicitare amplasate în staţii. 

Acest contract nu poartă avizul compartimentului juridic şi nici viză de control financiar 

preventiv. 

Din analiza fişei de cont pentru clientul Spectacular a rezultat că  Metrorex avea de încasat,  

la data de 30.06.2015,  o sumă de 70.937,05 lei, aferentă facturilor emise pentru consumul din 

perioada septembrie 2014 – mai 2015. Pentru aceste creanţe restanţe nu au fost facturate penalităţi 

de întârziere. 

Conform art.5 din contract “Prestatorul va putea sista livrarea utilităţilor prevăzute în 

contract după depăşirea unei perioade de 30 de zile de la data scadenţei acestei facturi”. Facem 

precizarea că până la data incheierii prezentului raport nu a fost sistată furnizarea energiei electrice. 

Consecinţe: 

- Neîncasarea creanţelor ridică probleme în găsirea resurselor adecvate pentru 

menţinerea echilibrului societăţii; 

Constatare 4 

Verificarea rezultatelor asocierii se realizează, conform contractului,  semestrial sau ori de 

câte ori se consideră necesar, cu notificarea prealabilă a Spectacular, de către  reprezentanţi ai 

Metrorex. 

Aceste verificări se încheie cu un proces verbal, care este semnat de ambii asociaţi şi care va 

fi obligatoriu pentru părţi. 

Din analiza documentelor a rezultat că pe parcursul derulării contractului s-au făcut 

verificări ale rezultatelor asocierii, după cum urmează: 
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- Pentru anul 2011 şi trimestrul I 2012 s-a încheiat Procesul verbal nr. 

M.06.02/1261/24.04.2012; 

- Pentru anul 2012 s-a încheiat Procesul verbal nr. M.06.02/532/2013; 

- Pentru anul 2013 nu a fost făcută verificare; 

- Pentru anul 2014 s-a comunicat, cu adresa nr. M.07.02/5298/12.12.2014, demararea 

unei verificări a “situaţiei financiare a anului 2014” de către o echipă format din salariaţi 

ai Direcţiei Economice şi Comerciale ( trei salariaţi ai Serviciului M.A.I. şi doi salariaţi 

ai Serviciului Contabilitate). Controlul a evidenţiat diferenţe între deconturi şi facturi 

aferente lunilor septembrie – decembrie 2014, consemnate, de către reprezentanţii 

Serviciului M.A.I., în Procesul verbal de verificare nr.M.07.02/571/10.02.2015. 

Constatările consemnate în procesul verbal nu au fost agreate de către asociatul 

Spectacular, procesul verbal nefiind însuşit de către aceştia şi, ca urmare diferenţele au 

rămas nesoluţionate. 

 Cauze: 

-     Lipsa unui control intern adecvat. 

Consecinţe: 

- Pot exista operaţiuni neevidenţiate în contabilitatea asocierii precum şi 

diferenţe între veniturile consemnate în deconturi şi sumele din facturi, diferenţe 

ce nu pot fi soluţionate fără efectuarea unui control şi fără valorificarea 

aspectelor consemnate în actele de control. 

Pentru aceste constatări, echipa de auditori a întocmit Fişa de Identificare şi Analiză a 

Problemei (FIAP nr.2). 

2. Analiza reflectării în contabilitate a operaţiunilor aferente contractului de asociere 

în participaţiune nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL 

În urma verificării notelor contabile lunare şi a deconturilor pentru operaţiuni în 

participaţiune aferente anilor 2014 şi 2015, s-au constatat următoarele: 

 1. Formularele de decont nu respectă conţinutul minimal obligatoriu prevăzut în Normele 

specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul 

nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile (nu conţine denumirea unităţilor emitente şi 

destinatare, codul de identificare fiscală, sediul, denumirea, numărul şi data întocmirii 

formularului); 

2. Deconturile sunt însoţite de documente justificative (balanţa de verificare a asocierii, 

situaţia centralizată a contractelor de publicitate derulate); 

3. Serviciul MAI a asigurat  verificarea lunară a rezultatelor asocierii pentru perioada 

ianuarie – septembrie 2014. 

Deconturile pentru operaţiuni în participaţiune aferente lunilor august şi septembrie 2014 au fost 

verificate şi semnate cu obiecţiuni. Din răspunsul la interviul adresat economistului responsabil din 

partea Serviciului M.A.I. a rezultat că „obiecţiunile specificate ... provin din diferenţe între situaţia 

facturilor şi anexele transmise. ... obiecţiunile nu au făcut obiectul unui decont rectificativ deoarece 

urmau să fie soluţionate cu ocazia verificării periodice pentru anul 2014”. 

Aşa cum am precizat mai sus, verificarea rezultatelor asocierii pentru anul 2014 nu a fost finalizată 

cu un proces verbal agreat de ambele părţi. 

 Deconturile pentru operaţiuni în participaţiune aferente lunilor octombrie – decembrie 2014 şi cele 

aferente anului 2015 nu au fost verificate până la data încheierii proiectului de raport. 

Facem precizarea că, până la data încheierii raportului, aceste deconturi au fost verificate de către 

Serviciul M.A.I. şi înaintate, în original, către Serviciul Contabilitate.   

4. Înregistrarea în contabilitate a deconturilor aferente lunilor octombrie – decembrie 2014 şi 

cele aferente anului 2015 s-a făcut făra ca la nota contabilă să fie anexate deconturile originale. 

5. Din analiza fişei de cont întocmită pentru asociatul Spectacular a rezultat că SC Metrorex 

SA nu a încasat până la această dată veniturile din asociere aferente lunilor februarie, martie, aprilie, 

mai 2015. 

Facem precizarea că până la această dată nu au fost facturate penalităţi de întârziere. 
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 Recomandări: 

o Actele adiţionale la contractele de asociere în participaţiune şi contractele de 

furnizare utilităţi vor fi prezentate pentru aplicarea vizei de control financiar preventiv; 

o Se vor identifica/inventaria periodic suprafeţele  şi  locaţiile pe care au fost 

amplasate panourile publicitare; 

o Orice modificare a situaţiei locaţiilor prevăzute în Anexa 1  va face obiectul unui act 

adiţional la contract, convenit şi semnat de ambele părţi;  

o Se va urmări încasarea creanţelor aferente deconturilor pentru operaţiuni în 

participaţie restante, precum şi a celor aferente facturilor emise pentru consumul de energie 

electrică; 

o Se vor factura penalităţi de întărziere aferente deconturilor şi facturilor restante; 

o Se vor verifica evidenţele contabile ale asocierii semestrial sau ori de căte ori este 

nevoie; 

o La inventarierea anuală şi la închiderea exerciţiului financiar se vor solicita 

confirmări de solduri pentru sumele provenite din contractul de asociere în participaţiune şi 

pentru sumele aferente contractului de furnizare energie electrică.  

 

4.3. Urmărirea implementării recomandărilor  

Structurile auditate au întocmit un plan de acţiune, însoţit de un calendar privind 

îndeplinirea acestuia. 

Auditorii au urmărit progresele înregistrate în implementarea recomandărilor şi au întocmit 

Fişa de urmărire a recomandărilor după fiecare misiune de audit în parte. 

La începutul anului 2016, Directorul General al societăţii a fost informat asupra stadiului 

implementării recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit întocmite în cursul anului 2015. 

  

Indicatori I
1) 

PI
1) 

NI
1) 

Observatii
2) 

Numărul total de recomandări formulate în cadrul misiunilor de 

audit intern realizate în anul 2015, din care: 

20 1 30 30 

 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 3 0 6 6 

 Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea 

fondurilor comunitare 

    

 Misiuni de audit privind sistemul IT -  - - 

 Misiuni de audit privind activitatea juridică     

 Misiuni de audit privind funcţiile specifice entității 17 1 24 24 

 
1) I -  implementate, PI – parţial implementate, NI – neimplementate 
2) Se va menţiona care este numărul recomandărilor neimplementate, dar care se află în 

termen 

 

4.4. Raportarea iregularităţilor– nu e cazul 

4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite – nu e cazul. 

4.6.Realizarea misiunilor de consiliere şi a altor activităţi 

4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere  

4.6.2. Realizarea altor acţiuni 

4.7. Alte probleme 
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CAPITOLUL 5 

CONCLUZII 

 

Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societăţii, 

prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate, menite să corecteze 

disfuncţiile constatate, urmărind prevenirea lor în viitor. Aceste recomandări au determinat 

structurile auditate să-şi perfecţioneze activităţile şi să-şi îmbunătăţească sistemul de control intern, 

astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese semnificative. 

În anul 2015 managerul societăţii a aprobat toate constatările, concluziile şi recomandările 

prezentate în rapoartele întocmite de către Biroul Audit Public Intern, manifestând susţinere, 

disponibilitate şi deschidere faţă de activitatea de audit. 

La nivelul societăţii s-a manifestat un interes constant privind operaţionalizarea unui sistem 

de control intern-managerial capabil să ofere informaţii relevante asupra unor elemente sensibile cu 

potenţial risc semnificativ, ce pot influenţa gradul de îndeplinire a obiectivelor fiecărui 

compartiment în parte.  

Cu ocazia fiecărui misiuni de audit realizate, auditul intern oferă managementului asigurări 

cu privire la conformitatea şi funcţionalitatea controlului intern implementat la nivelul activităţilor 

auditate. 

Directorul General al SC Metrorex SA a perceput auditul intern ca fiind un ajutor important 

în îndeplinirea obiectivelor,  printre acestea numărându-se creşterea performanţelor şi atingerea 

ţintelor propuse, a susţinut recomandările formulate de către auditori în urma misiunilor de audit 

intern desfăşurate şi a ţinut cont de ajutorul pe care îl primeşte pentru stăpânirea riscurilor care apar 

şi evoluează continuu. 

O parte extrem de importantă a activităţii de audit, care ne conferă posibilitatea evaluării 

beneficiilor aduse de această activitate, o reprezintă procesul de urmărire a recomandărilor 

formulate de auditori. În acest sens, Directorul General a fost informat, la începutul anului 2016 

asupra stadiului implementării recomandarilor cuprinse în rapoartele de audit întocmite în cursul 

anului 2015.  

Până în prezent considerăm că, la nivelul SC Metrorex SA, rolul auditului intern a fost 

corect recepţionat de către conducerea unităţii, care ne-a sprijinit în toate acţiunile întreprinse. 

Puncte tari: 

 Biroul Audit Public Intern este în subordinea Directorului General al societăţii, 

având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog şi 

deschiderea faţă de activitatea de audit a conducătorului societăţii; 

 Prin poziţionarea în organigramă, în subordinea Directorului General, se asigură 

accesul direct şi raportarea activităţii la acest nivel şi independenţa necesară 

desfăşurării activităţii de audit intern; 

 Prin atribuţiile pe care le are, Biroul Audit Public Intern exercită o funcţie distinct şi 

independent de activitatea desfăşurată de SC Metrorex SA şi nu este implicat în 

elaborarea procedurilor de control intern sau în exercitarea activităţilor supuse 

auditului; 

 Biroul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea în baza Normelor specifice 

privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Serviciului Audit al 

Ministerului Transporturilor, precum şi în cadrul compartimentelor de audit intern 

ale entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia, aprobate prin OMT 

nr.1291/28.07.2014, iar până la aprobarea acestor norme îşi desfăşura activitatea pe 

baza Normelor metodologice proprii privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

audit public intern nr. M.01.08/18/23.10.2007; 

 Personalul care exercită munca de audit are activitatea reglementată în baza unui 

statut specific cuprins în Carta Auditului Intern; 

 Compartimentul de audit intern dispune în mod colectiv de toată competenţa şi 

experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. În cadrul biroului sunt încadraţi 

auditori interni care au profesia de bază economist şi sunt absolvenţi de studii 
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superioare economice de lungă durată. De asemenea, auditorii interni au absolvit 

câte un masterat; 

 Proces adecvat de planificare în baza riscurilor şi validat de către conducătorul 

societăţii. În acest sens, au fost elaborate planuri anuale de audit, cu respectarea 

structurii cuprinse în cadrul legislativ şi în termenul prevăzut. De asemenea, s-a 

realizat planificarea multianuală pe o perioadă de trei ani, respectiv 2015 – 2017. 

 Pentru perioada de raportare, anul 2015, planul anual de audit a fost respectat în 

totalitate, cu respectarea termenelor de finalizare a misiunilor de audit; 

 Auditorii interni au urmărit progresele înregistrate în implementarea recomandărilor 

şi au întocmit Fişa de urmărire a implementării recomandărilor după fiecare misiune 

de audit în parte; 

 Pentru perioada de raportare nu au existat recomandări neavizate/neînsuşite de 

conducătorul societăţii. 

Puncte slabe: 

 Personalul din cadrul Biroului Audit Public Intern nu a beneficiat de 15 zile/an stagii 

de pregătire profesională conform cadrului legislativ, care prevede această 

obligativitate.  

 

 

CAPITOLUL 6 

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN 

 

 

- participarea auditorilor la programe complexe de perfecţionare a pregătirii profesionale şi 

de creştere a competenţei acestora; 

- participarea auditorilor la schimburi de experienţă cu alte structuri de audit, în vederea 

creşterii eficienţei activităţii de audit; 

- mediatizarea rolului şi importanţei auditului, accentuându-se latura preventivă a acestuia. 

 

 

 

 

ŞEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN, 

Ec. DANIELA BOSOC 


