
1.3. Perioada de raportare
Prezentul raport anual de activitate prezinta stadiul organizarii si functionarii Biroului AP.I.

la data de 31 decembrie 2021.
De asemenea este prezentata activitatea de audit intern desfasurata de Biroul A.P.1. in

perioada 01.01. - 31.12.2021, eu respectarea cerintelor minime de raportare solicitate de Unitatea
Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.AAP.I.), in cadrul formatului standard
al raportului anual aferent anului 2021.

1.2. Scopul raportului
Raportul are scopul de a prezenta modul de organizare si desfasurare a activitatii de audit

intern din cadrul Metrorex SA. Raportul este destinat atat conducerii societatii, care poate aprecia
rezultatul muncii auditorilor interni, cat ~i structurii de audit ierarhic superioare, respectiv Serviciul
Audit Public Intern din eadrul Ministerului Transporturilor si Infrastrueturii si Curtii de Conturi a
Romaniei, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activitatii de audit intern.

1.1. Identificarea institutiei
In anul 1977 a fost infiintata "Intrcprinderea de Exploatare a Metroului" transforrnata in

1991In "Regia de Exploatare a Metroului Bucuresti," iar prin reorganizare, in conformitate cu H.G.
nr. 482/1999, in Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX S.A, sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, avand ca obiect de activitate transportul de persoane cu
metroul pe reteaua de cai ferate subterane ~isupraterane, in conditii de siguranta a circulatiei.

METROREX SA are sediul in Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod unic de
inregistrare 13863739, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribuna1ul Bucuresti sub nr. J40/6880/1999, iar reprezentantul sau legal este Director General
MarianaMiclaus,

Structura de audit de la nivelul Metrorex SA este organizata in Biroul Audit Public Intern
(B.AP.I), care este subordonat direct Directorului General al societatii, Conducerea B.AP.I. este
asigurata de d-na Daniela Bosoc, cu date de contact daniela.bosoc@metrorex.ro, telefon

.
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111.1. infiintarea ~i functionarea auditului intern
111.1.1. infiintarea auditului intern

Partea a III - a - Situatia actuala a auditului intern

11.2.Misiunile de audit intern realizate
Pentru anul 2021 au fost planificate trei misiuni de audit. Toate misiunile planificate au fost

misiuni de asigurare.
Planul anual de audit intern a fost realizat in totalitate, cu respectarea termenelor de

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

11.1.Planificarea activitatii
Pana la data de 30.1l.2020 a fost elaborat Planul de audit intern pe anul 2021. Acesta a fost

aprobat de Directorul General al societatii, sub nr. M.Ol.03/405/24.11.2020.
In planul de audit intern pe anul 2021 au fost prevazute trei misiuni de audit de asigurare,

dupa cum urrneaza:
o Evaluarea modului de administrare ~i evidenta a patrimoniului si evaluarea activitatii

administrative;
o Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei;
o Evaluarea modului de organizare a activitatii de organizare a activitatii de gestionare a

resurselor umane.

Partea a II-a - Prezentarea activitatii de audit intern aferente anului 2021

1.5.Documentele analizate
Documente referitoare la organizarea functiei de audit intern
Structura de audit a fost organizata si functioneaza in baza Organigramei aprobata de

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.07.2018, cu valabilitate de la
01.08.2018 si a Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat de Adunarea Generals a
Actionarilor din data de 20.12.2018.

Pentru salariatii Biroului Audit Public Intern sunt intocmite fise de post prin care sunt
stabilite relatiile ierarhice si sarcinile de serviciu.

Documente referitoare la planificarea activitatii de audit intern
Activitatea de audit intern s-a desfasurat in baza planului de audit intern pe anul 2021,

aprobat de Directorul General al societatii sub numarul M.O1.03/405/24.11.2020, plan care cuprinde
trei misiuni de audit.

Documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern
in cursul anului 2021 au fost intocmite rapoarte de audit, dupa cum urmeaza:

• Raportul nr. M.01.03/149/27.04.2021 privind evaluarea modului de administrare si evidenta
a patrimoniului si evaluarea activitatii administrative;

• Raportul nr. M.01.03/240/30.07.2021 privind evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei;
• Raportul nl'. M.01.03/427/21.12.2020 privind evaluarea modului de organizare a activitatii

de gestionare a resurselor umane.

Imp. icate In acest proces ~I ate e e contact a e acestora sunt:
Nr.crt. Nume Prenume Functia Telefon E-mail
1. Bosoc Daniela Sef birou daniela. bosoc@metrorex.ro
2. Hie Corina Auditor intern corina.ilie@metrorex.ro
3. Morosan Sorina Auditor intern sorina.morosaneametrorex.ro

1.4. Persoanele care au intocmit raportul ~i calitatea acestora
Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat in cadrul Biroului A.P.I. Persoanele

li . datele d 1
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111.3.1. Independenta structurii de audit public intern
Biroul Audit Public intern este subordonat direct Directorului General al societatii, avand cu

acesta 0 comunicare directa, formala (prin adrese scrise si note de informare) si informala (prin
intalniri ori de cate ori este cazul, pentru a discuta aspecte legate de activitatea de audit).
Comunicarea este bazata pe disponibilitatea spre dialog si deschiderea fata de activitatea de audit a
conducatorului societatii,

Prin pozitionarea 'in organigrama, in subordinea Directorului General, se asigura accesul
direct si raportarea activitatii la acest nivel precum si independenta necesara desfasurarii activitatii
de audit intern, in scopul evaluarii obiective a disfunctionalitatilor constatate si formularea unor
recomandari adecvate solutionarii acestora.

Prin atributiile pe care le are, Biroul Audit Public Intern exercita 0 functie distinct si
independent de activitatea desfasurata de Metrorex SA si nu este implicat in elaborarea procedurilor
de control intern sau in exercitarea activitatilor supuse auditului intern.

In cursul anului de raportare nu au intervenit cazuri de numire/destituire a conducatorului
compartimentului de audit.

In cursul anului de raportare nu au fost cazuri de numire/revocare a auditorilor interni.

111.3. Independenta structurii de audit intern ~i obiectivitatea auditorilor
Independenta este atributul functiei de audit intern, in timp ce obiectivitatea este apanajul

auditorilor interni. Pentru pastrarea acestor atribute, au fost respectate anumite criterii, cum ar fi:
Pastrarea independentei structurii de audit:

o Functia de audit intern a raportat direct managementului superior al societatii;
o Numirea auditorilor interni s-a supus procesului de avizare, conform legii.

Pastrarea obiectivitatii auditorilor interni:
o Auditorii interni nu au fost implicati in activitati pe care ulterior Ie puteau audita;
o Auditorii interni si-au declarat independenta in cadrul misiunilor de audit intern

efectuate.

111.2.Raportarea activitatii de audit public intern
In anul 2021 a fost intocmit Raportul privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul

Metrorex SA in anul 2020, sub ill. M.01.03/47/28.01.2021.
Raportul a fost inaintat organului ierarhic superior, respectiv Serviciul Audit din cadrul

Ministerului Transporturilor, in termenul legal, 'in conformitate cu art.l.6.6. din Normele specifice
privind exercitarea activitatii de audit la nivelul Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T.
nr.1380103.11.2016

De asemenea, raportul a fost inaintat Curtii de Conturi a Romaniei - Departamentul III -
Transporturi, infrastructura, agricultura, dezvoltare rural a, siguranta alimentelor, 'in termenul legal,
in conformitate cu dispozitiile art.42 (2) din Legea ill. 94/1992 privind organizarea si functionarea
Curtii de Conturi, republicata.

Raportul privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul Metrorex SA in anul 2020,
precum si prezentul raport sunt structurate conform modelului de raportare pentru aceasta activitate,
stabilit de Unitatea Central a de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UC.A.A.P.I) ~i postat pe
site-ul mfinante.ro/Institutii pubJice/UCAAPIIRaportari.

11.1.2. Functionarea auditului intern
Functia de audit este asigurata prin constituirea unei structuri functionale, sub forma

Biroului Audit Public Intern.

La nivelul Metrorex SA este infiintata 0 structura proprie de audit intern, functionala,
organizata in Biroul Audit Public Intern, care functioneaza cu un nurnar de trei auditori ~i un sef de
birou.
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111.5.Asigurarea si imbunatatirea calitatii activitatii de audit intern
111.5.1. Elaborarea si actualizarea Programului de asigurare ~i imbunatatire a calitatii

(PAle)
Biroul Audit Public Intern a elaborat, sub nr. M.01.02/58/06.03.2015, Programul de

asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern, pe baza rezultatelor evaluarii interne a
activitatii auditorilor interni de catre supervizorul fiecarei rnisiuni. Acest program a fost actualizat
pentru anu12021, sub nr. M.01.03/21115.01.2021.

Programul de asigurare ~i imbunatatire a calitatii (PAIC) a fost elaborat sub toate aspectele
auditului intern, care sa permits un control continuu al eficacitatii acestuia si sa contribuie la
imbunatatirea activitatii Biroului A.P.I.

Prin Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii se exercita 0 monitorizare permanents
a activitatii de audit intern si 0 autoevaluare periodica a acesteia pentru a asigura conforrnitatea cu
cadrul legal si procedural aplicabil.

111.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activitatii de audit intern
La nivelul biroului se desfasoara cinci activitati, din care trei sunt procedurabile, ceea ce

reprezinta 60%. Din cele trei activitati procedurabile au fost emise un numar de trei proceduri
scrise, ceea ce reprezinta un grad de emitere al procedurilor de 100%.

Activitatea de audit este procedurata prin proceduri operationale, si anume: Planificare
anuala si multianuala a activitatii de audit intern - cod PS 1.1.1.6, Realizare misiune audit intern de
asigurare - cod PS 1.2.2.1.7., Realizare rnisiune consiliere - cod PS 1.2.2.1.8.

111.4.1. Emiterea normelor proprii
Biroul Audit Public Intern isi desfasoara activitatea pe baza de Norme specifice privind

exercitarea activitatii de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T.
nr. 1380103.11.2016.

Personalul care exercita munca de audit are activitatea reglernentata in baza unui statut
specific, cuprins in Carta auditului intern, care este, la randul ei, cornponenta a cadrului
metodologic ~i procedural al auditului intern. In Carta auditului intern sunt stabilite drepturile si
obligatiile personalului, care exercita aceasta activitate, de a respecta principiile fundamentale ale
profesiei de auditor intern, evitarea conflictului de interese ~i fixeaza relatiile dintre auditor ~i
auditat, bazate pe un climat de incredere si colaborare.

Carta auditului intern, elaborata de Biroul Audit Public Intern, a fost avizata de Serviciul
Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, sub numarul 10758110.03.2015 si aprobata de
Directorul General al societatii sub numarul M.01.02/67/16.03.2015.

111.4.Asigurarea cadrului metodologic si procedural
Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin H.G.

1086/2013, prevad, referitor la procedurarea activitatilor din cadrul structurii de audit public intern,
ca acestea sunt supuse si ele emiterii de proceduri. Notiunea de procedura este utilizata In cadrul
prezentului raport in sensul dat de O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului
intern managerial.

111.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni
Biroul Audit Public Intern nu a fost implicat, In cursul anului de raportare, In exercitarea

activitatilor ce fac parte din sfera auditabila.
Independenta auditorilor interni se declara, cu ocazia fiecarei misiuni de audit intern, prin

elaborarea si semnarea unei declaratii de independenta, conform procedurilor specifice de audit
intern. Declaratiile de independents sunt contrasemnate de seful biroului, asigurandu-se verificarea
incompatibilitatilor personale ale auditorilor interni desernnati pentru realizarea misiunilor.

In cursul anului de raportare, nu au fost constatate probleme in urma completarii
declaratiilor de independenta,
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111.6.4.Asigurarea perfectionarii profesionale continue
Dezvoltarea pregatirii profesionale a auditorilor interni constituie un element esential in

atingerea eficacitatii activitatii de audit intern. Compartimentul de audit intern trebuie sa dispuna in
mod colectiv de toata competenta ~i experienta necesara in realizarea misiunilor de audit. In vederea
asigurarii pregatirii profesionale continue a fiecarui auditor, pentru mentinerea si dezvoltarea
cornpetentei acestuia, cadrul legislativ prevede obligativitatea efectuarii unui minim de 15 zile/an
pentru perfectionarea profesionala.

Identificarea nevoilor de instruire s-a facut in corelatie cu necesitatile de competente pentru
a asigura realizarea obiectivelor rnisiunilor cuprinse in planul de audit si in acord cu modificarile
legislative in domeniul auditului intern si al domeniilor ce intra in sfera auditului intern.

Pentru anul 2021, tinand cont de nevoile de instruire existente, s-au identificat temele
principale pentru perfectionarea profesionala:

Perfectionare in auditul intern
Control intern/managerial
Managementul riscurilor

La stabilirea acestor teme s-a avut in vedere dezvoltarea de cornpetente in domeniile din
cadrul de competente al auditorilor interni.

Propunerile pentru curs uri de formare profesionala a auditorilor interni au fost incluse in
Planul anual de formare profesionala intocmit la nivelul societatii,

In anul 2021, personalul din cadrul Biroului Audit Public Intern nu a beneficiat de
participarea la stagii de pregatire profesionala.

Pregatirea auditorilor interni se realizeaza permanent, fiind 0 conditie si 0 necesitate pentru
realizarea misiunilor de audit, in conditii de calitate.

111.6.3.Structura personalului ~ipregatirea profesionala la data de 31.12.2021
In cadrul Biroului Audit Public Intern sunt incadrati auditori interni, care au profesia de baza

economist si sunt absolventi de studii superioare economice cu specializarea contabilitate.
Auditorii interni au absolvit cate un masterat, dupa cum urrneaza:
-Un auditor - "Contabilitate, expertiza si audit" la ASE, promotia 2006;
-Doi auditori - "Audit financiar contabil" la Universitatea Spiru Haret, promotia 2009.
-Un auditor - "Audit financiar si consiliere" la ASE, promotia 2007.

111.6.2.Fluctuatia personalului in cursul anului 2021
La 01.01.2021, in cadrul Biroului A.P.I. erau angajati, pe posturi de executie, trei auditori si

un auditor pe post de conducere.
In cursul anului 2021 nu au avut loc fluctuatii de personal la nivelul biroului astfel ca, la

finele anului 2021, patru auditori exercita efectiv atributii de audit intern.

Gradul de ocupare: 100%
executie;

111.6.Resursele umane alocate structurii de audit intern
111.6.1.Ocuparea posturilor la data de 31.12.2021
La nivelul Biroului Audit Public Intern situatia este urmatoarea:

Numar de posturi prevazute in statul de functii: 4, din care un post de conducere si
trei posturi de executie;

Numar de posturi ocupate: 4, din care un post de conducere ~i trei posturi de

111.5.2.Realizarea evaluarii externe
a. Evaluari realizate de Curtea de Conturi - nu este cazul
h. Evaluari realizate de Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor ~i

Infrastructurii- nu este cazulin anul de raportare.
c. Evaluari realizate de UCAAPI - nu este cazul
d. Evaluari realizate de aIte entitati - nu este cazul.
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Planificarea multianuala s-a realizat pe 0 perioada de trei ani, respectiv 2021 - 2023, ~i
cuprinde misiuni de audit ce se vor realiza pentru evaluarea principalelor procese/activitati
identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul societatii. Selectarea misiunilor s-a facut
avand in vedere urmatoarele:

Evaluarea riscului asociat structurilor organizatorice, proceselor si activitatilor sau
operatiunilor ce se desfasoara in cadrul acestora;

Periodicitatea in auditare, eel putin 0 data la trei ani;
Resursele de audit disponibile.

Misiunile cuprinse in planul multianual au fost stabilite dupa parcurgerea urmatoarele etape:
Identificarea structurilor/proceselor/activitatilor desfasurate in cadrul societatii si

cuprinse in sfera auditului intern;
Stabilirea nivelului riscurilor si determinarea punctajului total pe fiecare

structura/proces/activitate ~iierarhizarea acestora;
Repartizarea misiunilor de audit in functie de fondul de timp si de resursele umane si

materiale disponibile.
Prin Planul multianual de audit intern se urmareste realizarea unei strategii pe termen mediu

care sa faciliteze realizarea obiectivelor auditului intern la nivelul Metrorex SA ~i care vizeaza
evaluarea ~iimbunatatirea proceselor de management al riscului, de control si de guvernanta.

Planul multianual al activitatii de audit public intern pentru anii 2021 - 2023 a fost intocmit
si aprobat sub numarul M.Ol.03/366/20.1 0.2020.

Planificarea anuala
Pana la data de 30.ll.2020 (termen prevazut de legislatia in domeniu, in vigoare) au fost

elaborate Planul de audit intern pe anul 2021 si Referatul de justificare a modului cum au fost
selectate misiunile cuprinse in plan, a carui fundamentare a avut la baza:

Evaluarea riscului asociat diferitelor activitati;
Numarul auditorilor interni.

Elaborarea planului anual de audit intern s-a realizat cu respectarea structurii cuprinse ill
Normele metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern si in termenul prevazut
de legislatia in domeniul auditului. Acesta a fost aprobat de Directorul General al societatii, sub nr.
M.0l.03/40S124.11.2020.

IV.1. Planificarea activitatii de audit intern
IV.1.1.Planificarea anuala ~imultianuala

Partea a IV -a - Activitatea de audit public intern derulata in anul 2021

111.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern
Structura de audit din cadrul societatii, cu resursele de audit disponibile, a asigurat auditarea

activitatilor cuprinse in Planul multianual, aprobat de conducerea societatii.

Studiul individual a fost cea mai uzitata metoda de perfectionare a pregatirii profesionale in
randul auditorilor interni, datorita limitarii resurselor financiare. In cadrul acesteia, pregatirea
profesionala s-a realizat prin urmatoarele forme:

- studierea cadrului legal si procedural aferent domeniilor auditate;
- studierea diferitelor publicatii de specialitate si legislatia in domeniu;
- realizarea schimbului de idei, de opinii, consultari si abordari practice intre auditorii interni

din subordinealautoritatealcoordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Materialele ~i cunostintele dobandite prin studiu individual au fost analizate de auditorii

interni, in vederea cornpletarii cadrului general de competente, valori ~i abilitati pe care acestia
trebuie sa le detina.

Nerealizarea cerintelor minime de pregatire profesionala a avut in vedere, in principal,
caracterul limitat al resurselor financiare alocate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli cat si situatia
la nivel national, si anume, pandemia cu virusul COVID 19.
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Numar de recomandari Numar de recornandari Partial Numar de recomandari
implementate implementate neimplementate

pentru care pentrucare

Domeniul in dupll terrnenul de eu tennenul de terrnenul de cu terrnenul de
terrnenul terrnenul implementare implementare implementare implementare
stabilit stabilit stabilit nu a fost depasit stabilit nu a fost depasit

depasit depasit

Bugetar

Financiar-contabil - - -
(administrarea patrimoiului) 5 - 5

Achizitiilor publice

Resurse 1IITIane 4 - - - 10 -

Tehnologia informatiei

1 misiune de asigurare in domeniul financiar-contabil (administrarea patrimoniului);
1 misiune de asigurare In domeniul resurse umane;
1 misiune de asigurare in alte domenii (anticoruptie).

In cadrul misiunilor de audit public intern derulate in cursu I anului nu s-au constatat
iregularitati si nu a fost cazul de recomandari neinsusite de directorul general al societatii.

Referitor la urmarirea implementarii recomandarilor, auditorii au urmarit progresele
inregistrate in implementarea recomandarilor ~i au intocmit Fisa de urrnarire a recornandarilor dupa
fiecare misiune de audit in parte, pe baza planului de actiune si a calendarului privind indeplinirea
acestuia intocmite de structurile auditate.

In luna ianuarie si in luna iulie 2021, Directorul General al societatii a fost informat asupra
stadiului implementarii recomandarilor cuprinse In rapoartele de audit intocmite In cursul anului
2020.

In luna ianuarie 2022, Directorul General al societatii a fost informat asupra stadiului
implementarii recornandarilor cuprinse in rapoartele de audit intocmite in cursul anului 2021.

In acest context, In cursul anului, au fost urmarite 34 recornandari rezuitate din rapoartele
de audit incheiate in cursu 1anului 2021, dupa cum urmeaza:

astfel:
La nivelul Metrorex, in anul 2021, au fost realizate un numar de trei misiuni de asigurare,

IV.2. Realizarea misiunilor de audit intern

In planul de audit intern pe anul 2021 au fost prevazute trei misiuni de audit de asigurare,
dupa cum urmeaza:

o Evaluarea modului de administrare si evidenta a patrimoniului si evaluarea activitatii
administrative;

o Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei;
o Evaluarea modului de organizare a activitatii de gestionare a resurselor umane.
Din totalul misiunilor planificate pentru anul 2021, 66,6% % reprezinta functii suport

(domeniul financiar contabil - administrarea patrimoniului, domeniul resurse umane) diferenta de
33,3 % reprezinta domeniul anticoruptie.

Planul anual de audit intern a fost realizat in totalitate, cu respectarea termenelor de
finalizare a misiunilor de audit intern. Gradul de realizare a planului anual de audit a fost de 100%.

La nivelul societatii este elaborata procedura operational a Planificare anuald si multianuald
a activitiuii de audit intern - cod PS 1.1.1.6, iar planificarea se realizeaza tinand cont de structurile,
procesele, activitatile, operatiunile din cadrul societatii,



Pag 8/9

Puncte tari:
• Biroul Audit Public Intern este in subordinea Directorului General al societatii, avand cu
acesta 0 comunicare directa bazata pe disponibilitatea spre dialog si deschiderea fata de activitatea
de audit a conducatorului societatii;
• Prin pozitionarea in organigrama, in subordinea Directorului General, se asigura accesul
direct si raportarea activitatii la acest nivel si independenta necesara desfasurarii activitatii de audit
intern;

Partea a VI-a - Concluzii
Activitatea de audit intern a contribuit la adaugarea de valoare in cadrul societatii, prin

recomandarile formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate, menite sa corecteze disfunctiile
constatate, urmarind prevenirea lor in viitor. Aceste recomandari au determinat structurile auditate
sa-si perfectioneze activitatile si sa-si imbunatateasca sistemul de control intern, astfel ca de la un
audit la altul s-au remarcat progrese semnificative.

In anul 2021 Directorul General al societatii a aprobat toate constatarile, concluziile ~i
recomandarile prezentate in rapoartele intocmite de catre Biroul Audit Public Intern, manifestand
sustinere, disponibilitate si deschidere fata de activitatea de audit.

La nivelul societatii s-a manifestat un interes constant privind operationalizarea unui sistem
de control intern-managerial capabil sa ofere informatii relevante asupra unor elemente sensibile cu
potential rise semnificativ, ce pot influenta gradul de indeplinire a obiectivelor fiecarui
compartiment in parte.

Cu ocazia fiecarei misiuni de audit realizate, auditul intern ofera managementului asigurari
cu privire la conformitatea si functionalitatea controlului intern implementat la nivelul activitatilor
auditate.

Directorul General al Metrorex SA a perceput auditul intern ca fiind un ajutor important in
indeplinirea obiectivelor, printre acestea numarandu-se cresterea performantelor si atingerea
tintelor propuse, a sustinut recomandarile formulate de catre auditori in urma misiunilor de audit
intern desfasurate si a tinut cont de ajutorul pe care il primeste pentru stapanirea riscurilor care apar
si evolueaza continuu.

o parte extrem de importanta a activitatii de audit, care ne confera posibilitatea evaluarii
beneficiilor aduse de aceasta activitate, 0 reprezinta procesul de urmarire a recomandarilor
formulate de auditori. in acest sens, Directorul General a fost informat, in luna ianuarie ~i in luna
iulie 2021, in legatura cu stadiul implementarii recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit
intocmite in cursul anului 2020. De asemenea a fost informat, in luna ianuarie 2022, in legatura cu
stadiul implementarii recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit intocmite in cursul anului
2021.

Pana in prezent consideram ca, la nivelul Metrorex SA, rolul auditului intern a fost corect
receptionat de catre conducerea unitatii, care ne-a sprijinit in toate actiunile intreprinse.

Partea a V-a - Comitetul de Audit Public Intern - nu este cazul

Juridic

Fonduri comunitare

Functiile specifice entitatii

SCM/SCIM

Alte domenii (anticoruptie) - - - - 10 -

TOTAL 1 9 - - - 25 -

TOTAL 2 9 - 25
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Auditor intern,
Corina

dAu ito
Sorina MOROSAN

~EF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN,
Ec. Daniela BOSOC

- participarea auditorilor la programe complexe de perfectionare a pregatirii profesionale si de
crestere a competentei acestora;
- participarea auditorilor la schimburi de experienta cu structuri de audit din cadrul altor entitati, in
vederea cresterii eficientei activitatii de audit;
- mediatizarea rolului ~i importantei auditului, accentuandu-se latura preventiva a acestuia.

Partea a VII-a - Propuneri pentru lmbunatatirea activitatii de audit intern

• Prin atributiile pe care le are, Biroul Audit Public Intern exercita 0 functie distinct si
independent de activitatea desfasurata de Metrorex SA si nu este implicat in elaborarea procedurilor
de control intern sau in exercitarea activitatilor supuse auditului;
• Biroul Audit Public Intern i~i desfasoara activitatea in baza Normelor specifice privind
exercitarea activitatii de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor, aprobate prin O.M.T.
nr.1380103.11.2016;
• Persona1ul care exercita munca de audit are activitatea reglementata in baza unui statut
specific cuprins in Carta Auditului Intern;
• Cornpartimentul de audit intern dispune, In mod colectiv, de toata cornpetenta si experienta
necesara in realizarea misiunilor de audit. In cadrul biroului sunt incadrati auditori interni care au
profesia de baza economist si sunt absolventi de studii superioare economice de lunga durata. De
asemenea, auditorii interni au absolvit cate un masterat;
• Proces adecvat de planificare in baza riscurilor si validat de catre conducatorul societatii, In
acest sens, au fost elaborate planuri anuale de audit, cu respectarea structurii cuprinse in cadrul
legislativ si in termenul prevazut. De asemenea, s-a realizat planificarea multianuala pe 0 perioada
de trei ani, respectiv 2021 - 2023.
• Pentru perioada de raportare, anul 2021, planul anual de audit a fost respectat in totalitate, cu
respectarea termenelor de finalizare a misiunilor de audit;
• Auditorii interni au urmarit progresele inregistrate in implementarea recornandarilor ~i au
intocmit Fisa de urrnarire a implementarii recornandarilor dupa fiecare misiune de audit in parte;
• Pentru perioada de raportare nu au existat recornandari neavizate/neinsusite de conducatorul
societatii,

Puncte slabe:
• Personalul din cadrul Biroului Audit Public Intern nu a beneficiat de stagii de pregatire
profesionala de 15 zile/an, conform cadrului legislativ, care prevede aceasta obligativitate.


