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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  Metrorex SA este organizată în Biroul Audit Public Intern 
(B.A.P.I), care este subordonat direct Directorului General al societăţii.  

Misiunea B.A.P.I este de a audita sistemele de control din cadrul societăţii, în scopul de a 
evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor, programelor 
şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. 

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:  Metrorex SA 
- volumul total al sumelor cheltuite: 838.660.95 mii lei 
- volumul bugetar al fondurilor europene nerambursabile cheltuite: 523.645,69 mii lei. 
1.4.Perioada de raportare:  01.01.2016 – 31.12.2016 
1.5.Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora:Şeful Biroului Audit Public 

Intern. 
1.6.Documentele analizate: 
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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  26.09.2016. 

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 2016, 

aprobat de Directorul General al societăţii sub numărul M.01.02/292/26.11.2015, plan care cuprinde 
patru misiuni de audit. 

- Documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern 
În cursul anului 2016 au fost întocmite rapoarte de audit, după cum urmează: 

o Raportul nr. M.01.02/118/25.04.2016 privind evaluarea activităţii de achiziţii publice;   
o Raportul nr. M.01.02/148/30.05.2016 privind evaluarea activităţii de derulare şi urmărire a 
contractelor de asociere în participaţiune privind închirierea spaţiilor comerciale şi a celor privind 
publicitatea;  
o Raportul M.01.02/234/11.08.2016 privind evaluarea activităţii de urmărire a contractelor de 
exploatare;   
o Raportul M01.02/353/25.11.2016  privind derularea şi urmărirea contractului de asociere în 
participaţiune nr.70/2011 încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL; 
o Raportul M.01.02/400/30.12.2016 privind evaluarea sistemului financiar contabil. 

 
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 
( în vigoare până la 03.11.2016). 

- Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit intern la nivelul 
Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T. nr. 1380/03.11.2016. 

 
Baza documentară a raportului: 
Raportul a fost structurat conform modelului de raportare pentru această activitate, stabilit 

de Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I) şi postat pe site-ul 
mfinante.ro/Instituţii publice/UCAAPI/Raportări. Acesta are la bază rapoartele misiunilor de audit 
intern întocmite în cursul anului 2016. 

 
 

CAPITOLUL  2 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMPARTIMENTULUI DE  

AUDIT PUBLIC INTERN 
 
 
2.1. Organizarea compartimentului de audit public intern 
Structura de audit de la nivelul  Metrorex SA este organizată în Biroul Audit Public Intern şi 

funcţionează cu un număr de doi auditori şi un şef de birou. 
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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. Funcţionarea activităţii de audit intern 
Funcţia de audit este asigurată prin constituirea unei structuri funcţionale, sub forma 

Biroului Audit Public Intern. 
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 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 la nivelul Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T. 
nr. 1380/03.11.2016. 

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. 

Carta auditului intern, 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 2016 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 cinci activităţi, din care trei sunt procedurabile. Activitatea 
de audit este procedurată prin proceduri operaţionale, şi anume: Planificare anuală şi multianuală a 
activităţii de audit intern – cod PS 1.1.1.6, Realizare misiune audit intern de asigurare - cod PS 
1.2.2.1.7. 
 Este în curs de finalizare procedura operaţională Realizare misiune consiliere 

2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 



 

 

Pag 4 / 10 

 2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 
activităţii de audit intern 

Biroul Audit Public Intern a  elaborat Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 
activităţii de audit intern pentru anul 2016, pe baza rezultatelor evaluării interne a activităţii 
auditorilor interni de către supervizorul fiecărei misiuni. Acest program va fi actualizat pentru anul 
2017. 

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 2016 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 31.12.2016 
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 2016 
În cursul anului 2016 nu au avut loc fluctuaţii de personal în cadrul Biroului Audit Public 

Intern.  
2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2016 
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 cu resursa de personal existentă.  

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 2016, 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.  
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În anul 2016, personalul din cadrul Biroului Audit Public Intern nu a beneficiat de 
participarea la  stagii de pregătire profesională. 

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 singura 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. 

Misiunile cuprinse în planul multianual au fost stabilite după parcurgerea următoarele etape: 

- Identificarea structurilor/proceselor/activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii şi 
cuprinse în sfera auditului intern; 

- Stabilirea nivelului riscurilor şi determinarea punctajului total pe fiecare 
structură/proces/activitate şi ierarhizarea acestora; 

- Repartizarea misiunilor de audit în funcţie de fondul de timp şi de resursele umane şi 
materiale disponibile. 

Prin Planul multianual de audit intern se urmăreşte realizarea unei strategii pe termen mediu 
care să faciliteze realizarea obiectivelor auditului intern la nivelul Metrorex SA şi care vizează 
evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, de control şi de guvernanţă. 

 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. 
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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 2016 au fost prevăzute patru misiuni de audit de asigurare, 
după cum urmează: 
o Evaluarea activităţii de achiziţii publice;    
o Evaluarea activităţii de derulare şi urmărire a contractelor de asociere în participaţiune 
privind închirierea spaţiilor comerciale şi a celor privind publicitatea;  
o Evaluarea activităţii de urmărire a contractelor de exploatare;   
o Evaluarea sistemului financiar contabil 

 
La solicitarea D-lui Director General al Metrorex SA, prin Dispoziţia nr. 25 din data de 

19.09.2016 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 /271/21.09.2016, în intervalul 21.09. – 25.11.2016, 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 2016, 50 % reprezintă funcţii specifice, 
diferenţa de  50 % reprezentând funcţii suport (activitatea financiar – contabilă, achiziţiile). 

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  
 
I. Evaluarea sistemului financiar contabil 

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 
cadrul legislativ şi normativ privind activitatea financiar contabilă la nivelul Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit: 
1. Analiza modului de organizare, funcţionare şi desfăşurare a activităţilor financiar 

contabile; 
2. Analiza activităţii contabilităţii; 

 3. Analiza activităţii financiare; 
 4. Evaluarea modului de organizare a sistemului de raportare a datelor financiar contabile; 
 5. Analiza modului de organizare şi efectuare a controlului financiar preventiv propriu; 
 6. Evaluarea controlului intern managerial. 
  

4.2.3.Misiuni de audit privind achiziţiile  
 
I. Evaluarea activităţii de achiziţii publice 

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 activităţii de achiziţii 
publice la nivelul Metrorex SA. 
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Obiectivele misiunii de audit intern sunt:
1. Analiza modului de organizare a activităţii de achiziţii publice,  

  

2. Analiza programului anual al achiziţiilor publice, 
3. Analiza derulării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, 
4. Evaluarea controlului intern managerial 
 
4.2.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane – nu este cazul 
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 activităţii de derulare şi urmărire a contractelor de asociere în 

participaţiune privind închirierea spaţiilor comerciale şi a celor privind publicitatea 
Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind modul de derulare şi urmărire a contractelor de asociere în 
participaţiune privind închirierea spaţiilor comerciale şi a celor privind publicitatea la nivelul 
Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit intern sunt:
1. Evaluarea modului de derulare a contractelor de asociere în participaţiune,  

  

2. Analiza reflectării în contabilitate a operaţiunilor aferente contractelor de asociere în 
participaţiune, 

3. Evaluarea controlului intern managerial. 
  

II. Evaluarea activităţii de urmărire a contractelor de exploatare 
Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Directorului General că este respectat 

cadrul legislativ şi normativ, privind modul de urmărire a contractelor de exploatare la nivelul 
Metrorex SA. 

Obiectivele misiunii de audit intern sunt:
1. Analiza modului de organizare şi funcţionare a activităţii de urmărire a contractelor de 

exploatare,  

  

2. Evaluarea modului de desfăşurare a activităţii de urmărire a contractelor de exploatare, 
3. Evaluarea controlului intern managerial. 

  
 III. Derularea şi urmărirea contractului de asociere în participaţiune nr.70/2011 
încheiat cu SC Spectacular OOH & Printing SRL 

Scopul misiunii de audit intern 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 intern sunt:  
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; 
3. Aspecte privind rezilierea şi situaţia post reziliere a contractului; 
4. Respectarea prevederilor din Dispoziţiile Directorului General nr. 20/05.08.2016 şi nr. 

24/12.09.2016; 
5. Nivelul de implicare a factorilor responsabili din cadrul Metrorex SA, care au avut sarcini 

în legătură cu contractul, conform structurii organizatorice valabile şi Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, pe toată perioada analizată.     
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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 2017, Directorul General al societăţii a fost informat asupra stadiului 

implementării recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit întocmite în cursul anului 2016. 
  

Indicatori Implementate Parţial 
implementate 

Neimplementate 

Numărul total de recomandări a căror 
implementare a fost urmărită în anul 2016, din 
care: 

   

• Misiuni de audit privind domeniul 
bugetar 

- - - 

• Misiuni de audit privind domeniul 
financiar-contabil 

- - - 

• Misiuni de audit privind domeniul 
achiziţiilor publice 

7 - - 

• Misiuni de audit intern privind 
domeniul  resurselor umane 

8 - 1 

• Misiuni de audit privind domeniul IT  - - - 
• Misiuni de audit privind domeniul 

juridic 
- - - 

• Misiuni de audit privind domeniul 
fondurilor comunitare  

- - - 

• Misiuni de audit privind domeniul 
funcţiilor specifice entității 

44 3 19 

Total 59 3 20 
 
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 
 

 
CAPITOLUL 5 
CONCLUZII 

 
 

Activitatea de audit 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 2016 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.  
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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 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 2017, în 
legătură cu stadiul implementării recomandarilor cuprinse în rapoartele de audit întocmite în cursul 
anului 2016.  

Până în prezent considerăm că, la nivelul 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 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 la nivelul Ministerului Transporturilor, 
aprobate prin O.M.T.  nr.1380/03.11.2016; 

• 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 
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 2016, 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 nicio zi din cele 
15 zile/an stagii de pregătire profesională conform cadrului legislativ, care prevede 
această obligativitate.  
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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 
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