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Nr.168/CAI/07.01.2018

APROBAT,
INSPECTOR SEF,
ING.ALI IZET

Raport
privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2018
desfăşurată la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea

PARTEA I – Informatii generale
I.1.Identificarea institutiei publice
a.Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea,cu sediul in Tulcea,strada Babadag nr.118, fiind
organul de specialitate aflat în subordinea Inspecţiei Muncii, prin care se exercită atribuţii
de autoritate de stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în
muncă, pe teritoriul judeţului Tulcea, a fost înfiinţat în temeiul Legii nr.108/1999, ca
instituţie publică, cu personalitate juridică finanţată din venituri extrabugetare şi bugetare.
In conformitate cu prevederile art.7 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de
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afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional, inspectoratele teritoriale de muncă din ţară, ca instituţii publice finanţate din
venituri proprii şi de la bugetul de stat, s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate
integral de la bugetul de stat, având în continuare aceleaşi atribuţii.
În conformitate cu Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar
preventiv, la nivelul Inspectoratului teritorial de Muncă Tulcea s-a înfiinţat compartimentul
de audit public intern, în cursul anului 2000, în directa subordine a inspectorului şef, având
în componenţă un post, asigurându-se astfel independenţa necesară desfăşurării activităţii
de audit intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor
recomandări adecvate soluţionării acestora.
Buna functionare a structurii de audit este asigurata de Tilea Marinela,auditor intern,adresa
de mail marinela.tilea@itmtulcea.ro;telefon 0240531064.
I.2.Scopul raportului
Acest raport anual are drept scop prezentarea activităţii de audit intern din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea prin aprecierea modului de implementare a
recomandărilor formulate în cuprinsul rapoartelor întocmite în cursul anului 2018 cat şi a
progreselor inregistrate in anul 2018 in domeniul auditului intern,in conformitate cu
prevederile cadrului normativ si procedural si a standardelor profesionale.Raportul este
destinat atat conducerii entitatii,adica Inspectoratului Teritorial de Munca,care poate
aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni,cat si U.C.A.P.I. si Curtii de Conturi a
Romaniei,fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activitatii de audit
public intern.
I.3.Perioada de raportare
Prezentul raport anual de activitate prezinta stadiul organizarii si functionarii structurii de
audit intern la data de 31 decembrie 2018 din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca.De
asemenea este prezentata activitatea de audit intern desfasurata de structura de audit din
cadrul I.T.M.Tulcea in cursul anului 2018,cu respectarea cerintelor minime de raportare
solicitate de UCAAPI in cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2018.
I.4.Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora
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Persoana care a intocmit raportul ec.Tilea Marinela,auditor intern in cadrul I.T.M.Tulcea,
telefon 0240531064,adresa e-mail marinela.tilea@itmtulcea.ro
I.5.Documentele analizate
a. documente referitoare la organizarea funcţiei de audit intern
Legea 672/2002, privind auditul public intern, republicată;
H.G.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern;
OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Adresa nr.379/20.12.2016 transmisa de I.M. Bucuresti privind structura formei si continutului
raportului privind activitatea anuala de audit intern.
Ordonanta nr.119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv actualizata;
Ordinul nr.668/14.09.2000 emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin care se aprobă
structura organizatorică a Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă care
prevede înfiinţarea compartimentelor de audit public intern;
Organigrama I.T.M.Tulcea;
Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei;
Decizia nr. 75/2001 emisă de inspectorul şef al I.T.M.Tulcea de numire în funcţia de auditor
intern a salariatei Tilea Marinela.
b.documente referitoare la planificarea activităţii de audit intern:
Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2016-2018, înregistrat sub
10.628/20.11.2015;

nr.

Planul anual de audit public intern pentru anul 2018, înregistrat sub nr. 11.759/20.11.2017.
Regulamentul de organizare şi funcţionare la I.T.M.Tulcea;
Carta de audit avizata de Inspector General de Stat avand nr.315/31.10.2016;
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Normele metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea avizate de Inspector General de Stat avand
nr.316/31.10.2016.
Proceduri operationale de lucru intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului 400/2015
actualizat cat si in conformitate cu Hotararea 1086/2013 actualizata; aprobate prin Decizia
nr.125/20.12.2016
Ordinul 600/2018 prind aprobarea codului CIM al entitatilor publice.
Fisa postului.
c. documente referitoare evaluarea activităţii de audit intern:
Raport de evaluare al activitatii profesionale a auditorului intern,avizat de ordonatorul de
credite.
d.documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern:
rapoartele de audit întocmite în cursul anului 2018 cu toate anexele;
e. documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere şi a altor acţiuni: nu este
cazul;
II.1. Planificarea activităţii de audit intern
II.1.1. Planificarea anuala si multianuală
La I.T.M.Tulcea există întocmit Planul multianual al activităţii de audit pentru perioada
2016-2018 şi este înregistrat sub numărul 10.628/20.11.2015.
a. structura planului multianual
Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2016-2018, este întocmit sub formă
tabelară şi este structurat în felul următor: domeniul auditat/obiective, nivel de risc,
ultimul audit în domeniu, anul desfăşurării acţiunilor de audit.
b. tipul şi natura misiunilor planificate
Misiunile de audit incluse în Planul multianual de audit public intern pentru perioada 20162018 au caracter de asigurare (regularitate, sistem, performanţă) şi de evaluare, misiuni de
consiliere neputând fi incluse în acest plan pe motivul existenţei unui singur auditor în
instituţie.
c. fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual
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Proiectul planului multianual de audit pentru perioada 2016-2018, l-am conceput atât pe
baza Situaţiei posturilor pe compartimente, a evaluării riscului asociat diferitelor activităţi
ale I.T.M.Tulcea, cât şi pe baza sugestiilor conducătorului instituţiei publice, a criteriilor
semnal apărute, a respectării periodicităţii în auditare, dar, ţinând cont, în acelaşi timp, de
fondul de timp anual disponibil.
La evaluarea riscului asociat diverselor activităţi prevăzute în Proiectul planului multianual
pentru perioada 2016-2018, am ţinut cont de următorii factori de risc:
-timpul scurs de la ultimul audit la activitatea prinsă în plan ;
-calitatea controlului intern în cadrul domeniului auditat;
-experienţa profesională a salariaţilor din compartimentul auditat;
-volumul fondurilor alocate pentru activitatea auditată;
-complexitatea acţiunii auditate;
-iregularităţile constatate cu ocazia altor verificări efectuate la compartimentul auditat;
-implicarea conducerii în domeniul auditat;
-recomandările Curţii de Conturi unde este cazul;
Măsurarea riscului fiecărei activităţi depinde de probabilitatea de apariţie a riscului şi de
gravitatea consecinţelor evenimentului, respectiv de nivelul impactului.
Studiind media punctajelor calculată pentru fiecare activitate principală a instituţiei,
rezultă că toate activităţile principale prezintă un risc mediu în desfăşurarea lor
La tema „Alte activităţi la dispoziţia conducătorului unităţii” nu am efectuat un calcul de
risc din lipsă de obiective pentru tema respectivă, obiectivele acestor teme fiind cunoscute
abia la momentul iniţierii lor de către conducătorul instituţiei.
d. comunicarea şi aprobarea planului multianual
Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2016-2018 a fost elaborat în cursul
lunii decembrie 2015 şi transmis spre aprobare inspectorului şef al instituţiei, având numărul
de înregistrare 10.628/20.11.2015.
Planul anual de audit public intern pentru anul 2018 a fost întocmit şi înregistrat sub nr.
11.759/20.11.2017.
a.structura planului anual
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Planul anual de audit public intern este întocmit sub formă tabelară şi este structurat astfel:
activitatea auditată/ obiectivele activităţii de auditat/ perioada auditată/ durata acţiunii de
audit.
Misiunile de audit planificate a fi realizate în anul 2018 au fost alese ţinând cont, în primul
rând, de respectarea periodicităţii în auditare şi de calculul de risc asociat activităţilor
instituţiei şi în al doilea rând de alţi factori de risc cum sunt: timpul scurs de la ultimul audit
la activitatea prinsă în plan, calitatea controlului intern în cadrul domeniului auditat,
experienţa profesională a salariaţilor din compartimentul auditat, volumul fondurilor alocate
pentru activitatea auditată, complexitatea acţiunii auditate, iregularităţile constatate cu
ocazia altor verificări efectuate la compartimentul auditat, implicarea conducerii în
domeniul auditat, recomandările Curţii de Conturi dacă este cazul.
Timpul alocat realizării misiunilor de audit planificate în anul 2018, a fost raportat la fondul
total de timp anual disponibil
b.tipul şi natura misiunilor planificate
Misiunile incluse în Planul anual de audit public intern pe anul 2018 sunt misiuni cu caracter
de asigurare în proporţie de 100%, misiuni de evaluare urmând a fi incluse în planurile
pentru anii următori, iar misiuni de consiliere nu au fost incluse până acum şi nici prevăzute
pentru perioadele următoare, deoarece existenţa unui singur auditor în instituţie, face
imposibil de realizat acest lucru, auditorul urmând să auditeze ulterior, domeniile ce le
consiliază.
c. fundamentarea misiunilor incluse în planul anual
Misiunile incluse în Planul anual de audit public intern pentru anul 2018 au fost stabilite în
strânsă corelaţie cu Planul multianual de audit pentru perioada 2016-2018 , ţinând cont de
analiza riscurilor şi de analiza fondului de timp disponibil pentru efectuarea misiunilor de
audit.
Procedura de analiză a riscurilor respectă descrierea analizei riscurilor de la planul
multianual, având la bază aceeaşi modalitate de calcul.
d. comunicarea şi aprobarea planului anual.
Planul anual de audit public intern pentru anul 2018 a fost elaborat în cursul lunii noiembrie
2017 şi transmis pentru aprobare conducătorului instituţiei, respectând prevederile legale în
domeniu.
II.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare
a.Numarul misiunilor de audit realizate in domeniul financiar- 3 misiuni.
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1.auditarea activitatii financiar contabile aferenta anului 2017 ,pentru a da asigurari
conducatorului institutiei publice ca activitatea auditata se desfasoara in mod corespunzator
cu indeplinirea atributiilor si cu respectarea prevederilor legale in domeniu. auditarea
bilanturilor contabile pentru a verifica realitatea datelor inscrise la data de 31.12.2017.
In ceea ce priveste activitatea financiar contabila se constata respectarea prevederilor
legale in vigoare recomandandu se actualizarea procedurilor interne de lucru in
conformitate cu Ordinul 600/2018;
2.auditarea activitatii de inventariere si valorificarea rezultatului acesteia la data de
31.12.2017.
In ceea ce priveste activitatea de inventariere se constata ca ea afost organizata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare,recomandandu se actualizarea procedurilor
interne de lucru in conformitate cu Ordinul 600/2018.
3.Auditarea legalitatii scoaterii din evidenta financiar contabila a sumelor datorate de
debitori inclusiv a celor aflati in insolventa.
In ceea ce priveste verificarea si analizarea documentelor aferente perioadei 2016-2017 prin
sondaj,se constata ca au fost finalizate procedurile de predare primire a documentelor si
informatiilor privind creantele si ca s au respectat prevederile legale in vigoare.
. Misiuni de audit privind achiziţiile publice
Nu este cazul.
.Misiuni de audit intern privind resursele umane -1 misiune.
Misiune privind activitatea de resurse umane.In ceea ce priveste constatarile privind
misiunea pe resurse umane se constata ca sunt respectate prevederile legale pe obiectivele
stabilite in cadrul misiunii de audit,recomandandu se actualizarea procedurilor de lucru ori
de cate ori necesitatile o impun,in ceea ce priveste pregatirea profesionala a personalului
din cadrul inspectoratului necesitatile de instruire nu au putut fi acoperite integral din
cauza alocarii insuficiente de fonduri.
. Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare
Nu este cazul.
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. Misiuni de audit privind sistemul IT - 1 misiune.
Auditarea activitatii de informatica.In ceea ce priveste constatarile privind misiunea de
audit a activitatii de IT se constata ca atributiile asigura aria de competenta,riscurile sunt
identificate si gestionate la nivel de compartiment;se aplica in mod unitar politica de
securitate IT;instructiunile de utilizare sunt prezentate intr un format adecvat,in
documentatia pusa la dispozitia tuturor;performanta,capacitatea si disponibilitatea
sistemelor informatice este monitorizata de compartimentul informatica.
Se recomanda actualizarea procedurilor ori de cate ori necesitatile o impun.
. Misiuni de audit privind activitatea juridică
Nu este cazul.
-Misiuni privind evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei.-1 misiune.
Auditarea sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei.Se constata in cadrul
acestei misiuni ca conducerea inspectoratului isi asuma responsabilitatea pentru aplicarea
unor politici,standarde interne,menite sa previna faptele de coruptie,prin dispunerea
masurilor preventive necesare.
Se recomanda respectarea legislatiei in vigoare si a procedurilor interne de lucru.
. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii-2 misiuni.
Numarul misiunilor de audit realizate – 2 misiuni
1.Misiune privind verificarea activitatii de control securitate si sanatate in munca din
cadrul I.T.M.Tulcea.
Se constata in cadrul misiunii ca contraventiile constatte in timpul controalelor,au fost
amendate,amenzile fiind aplicate cu discernamant,obiectivul principal al controalelor
fiind,de fapt,rezolvarea neregulilor intalnite si nu doar rezolvarea acestora din punct de
vedere statistic.
Controalele intreprinse de de inspectorii de munca SSM,s au efectuat in baza ordinelor de
deplasare ,toate actele de control sunt completate corect.
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Inregistrarea ,evidenta si raportarea accidentelor de munca in perioada auditata s a realizat
in termenele prevazute de legislatia in vigoare.
Se recomanda intocmirea la timp si corect a situatiilor periodice solicitate de conducerea
unitatii,de institutia ierarhic superioara sau de alte organe ale adnministratiei publice
centrale sau locale cu competenta in solicitarea de astfel de situatii.
Completarea cu atentie a tuturor rubricilor formularelor proceselor verbale de control si a
proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,conform O.G.2/2011.
Urmarirea in permanenta a realizarii masurilor dispuse agentilor economici,verificati spre
realizare si incadrarea acestora in termenele scadente.
Pastrarea confidentialitatii asupra datelor la care au acces inspectorii de munca si carora
legea le confera caracter de confidentialitate.
Cresterea continua a calitatii actului de control,in vederea reducerii la minim a cazurilor de
constatare a nulitatii proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a
prevenirii intr o masura cat mai mare a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
2.Misiune de audit privind activitatea de solutionare a petitiilor.
Principalele constatari efectuate sunt acelea ca exista o strategie in domeniul comunicarii
care are in vedere obiectvele generale ale entitatii si obiectivele specifice activitatii
informationale si de comunicare,totodata,activitatea se desfasoara cu respectarea bunei
practici in domeniu.
Principalele recomandari sunt:respectarea in continuare a legislatiei in vigoare si
preocuparea continua a persoanei care desfasoara activitate in acest compartiment,pentru
aprofundarea si intelegerea corecta a dispozitiilor si prevederilor legale;
Intocmirea,in continuare ,la timp si in mod corect, a raporatrilor conforme cu legislatia si a
celor cerute de catre conducerea institutiei,de catre organul ierarhic superior si de catre
alte institutii cu care colaboram.
Pastrarea confidentialitatii asupra datelor la care are acces salariatul compartimentului
comunicare si relatii cu publicul.
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Raportarea recomandărilor neînsuşite
Raportarea recomandărilor neînsuşite la nivelul inspectoratelor teritoriale se face trimestrial
către Compartimentul de Audit Intern din cadrul Inspecţiei Muncii, la I.T.M.Tulcea nu s-au
inregistrat cazuri de recomandări neinsusite la data efectuării raportărilor.
III.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere
Nu este cazul.
III.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activitatii de audit intern
Nu este cazul.
III.2.4.Realizarea misiunilor ad hoc
Au fost realizate doua misiuni ad hoc la solicitarea Compartimentului de audit al Inspectiei
Muncii si anume:
-auditarea legalitatii scoaterii din evidenta financiar contabila a sumelor datorate de
debitori inclusiv a celor aflati in insolventa
-evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei.
Partea a III a-Situatia actuala a auditului intern
III.1.Infiintarea si functionarea auditului intern
III.1.1.Infiintarea auditului intern
La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, compartimentul de audit intern a fost
înfiinţat în cursul anului 2000 ca şi compartiment independent, aflat în directa subordine a
inspectorului şef şi a funcţionat până în prezent cu un singur auditor cu funcţie de
execuţie.Acesta este sub autoritatea si coordonarea Compartimentului de audit intern din
I.M.Bucuresti,ordonator secundar de credite.Anexa 1 la prezentul raport face referire la
aceste aspecte.
III.1.2.Functionarea auditului intern
La nivelul I.T.M.Tulcea structura de audit intern infiintata este functionala.Activitatea de
audit public intern se desfasoara in cadrul compartimentului audit intern din cadrul
institutiei de catre un auditor.
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Auditul public intern se desfasoara asupra tuturor activitatilor cu privire la formarea si
utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea patrimoniului public tinand cont de
independenta,impartialitatea si obiectivitatea formularii propunerilor astfel incat selectarea
actiunilor de control/audit nu va depinde de interese externe sau alte tipuri de interese
adica fara partinire si fara a se tine cont de alte prejudecati si de criteriile subiective ale
persoanelor implicate in procesul de selectare.
III.2. Raportarea activitatii de audit public intern
Raportarea
activitatii de audit public intern in cadrul I.T.M.Tulcea a avut loc in
conformitate cu prevederile legale in vigoare cat si a Planului anual de audit intern aferent
anului 2018,cat si cu respectarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 20162018 ambele planuri fiind concepute pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor activitati
ale institutiei,a criteriilor semnal aparute,a respectarii periodicitatii in auditare.

III.3..Independenţa structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor
III.3.1. Independenţa structurii de audit public intern
Compartimentul de audit public intern exercită o activitate distinctă şi independentă de
activităţile entităţii publice, fiind constituit separat de celelalte activităţi ale instituţiei şi
nu este implicat prin atribuţiile sale în elaborarea procedurilor de control intern şi/sau în
desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern. Auditorul intern raporteaza direct
conducatorului entitatii conform atributiilor din fisa de post,neexistand o delegare de
atributii.Comunicarea se realizeaza in mod formal si informal,cel mai adesea fiind utilizata
comunicarea formala conform prevederilor legale in vigoare.Compartimentul de audit intern
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea îşi desfăşoară activitatea în mod
independent prin:
-îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin auditorului într-un mod obiectiv şi independent, cu
profesionalism şi integritate;
-adoptarea, de către auditor, a unei atitudini imparţiale, fără prejudecăţi şi fără vreun
interes de orice natură;
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-neefectuarea de misiuni de audit în sectoarele de activitate în care auditorul a deţinut
funcţii sau a fost implicat în alt mod în ultimii 3 ani;
În cursul anului 2018 nu a fost cazul de numire/revocare a auditorului intern, neexistând, în
acest sens, probleme care să necesite a fi soluţionate.
III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni
Obiectivitatea auditorului intern este asigurata prin atitudinea impartiala pe care acesta o
are fata de aspectele auditabile,prin evitarea conflictelor de interese,prin profesionalismul
si integritatea de care face dovada in desfasurarea activitatii lui.In acest sens Declaratia de
independenta este completata de catre auditorul intern al institutiei cu ocazia demararii
fiecarei misiuni de audit si avizata de catre inspectorul sef.In cursul anului 2018 nu au fost
constatate probleme in urma completarii acestor declaratii.
III.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
III.4.1. Emiterea normelor proprii
Avand in vedere faptul ca I.T.M.Tulcea se afla in subordinea I.M.,conform punctului 1.4.1.2.
din H.G.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de
audit piublic intern „Compartimentele de audit public intern care functioneaza la nivelul
entitatilor publice aflatein subordinea/coordonarea /sub autoritatea unei alte entitati
publice isi desfasoara activitatea de audit intern pe baza normelor metodologice privind
exercitarea activitatii de audit intern elaborate de compartimentul de audit intern organizat
la nivelul organului ierarhic superior.
Prin urmare la I.T.M.Tulcea au fost elaborate norme proprii privind exercitarea auditului
intern,in conformitate cu normele metodologice transmise de catre ordonatorul secundar de
credite.Acestea au fost avizate de catre ordonatorul secundar de credite cu numarul
316/31.10.2016.
III.4.2.Emiterea procedurilor scrise specifice activitatii de audit public intern
Procedurile scrise aferente activitatii de audit intern de la nivelul inspectoratului au fost
actualizate in conformitate cu Ordinul 400/2015,Standardul 9 Proceduri ,fiind identificate
un numar de 6 activitati procedurabile fiind emise 6 proceduri,gradul de emitere al
procedurilor fiind de 100%.In cursul anului 2019 ele vor fi actualizate in conformitate cu
prevederile Ordinului 600/2018.
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III.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern
III.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii
(PAIC)
La nivelul compatimentului de audit intern al I.T.M.Tulcea exista intocmit Programul de
asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii.Insa acest progra a fost actualizat ca urmare a
aparitiei H.G.1086/2013 cat si a rezultatelor evaluarilor.Aceasta actualizare a fost efectuata
in conformitate cu prevederile legale fiind inregistrata sub numarul 12.339/22.12.2016.
III.5.2. Realizarea evaluării externe
In anul 2018 evaluarea activitatii de audit intern a fost efectuata de catre ordonatorul
tertiar de credite prin raportul de evaluare,aceasta fiind considerata foarte buna,conforma.
III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern
III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare
În anul 2018 organigrama I.T.M. Tulcea prevedea un post de auditor, funcţie publică de
execuţie, ocupat ca atare, rezultând un grad de ocupare de 100% .
III.6.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2018
Situaţia privind analiza structurii şi dinamicii auditorilor interni după categoria de încadrare,
ataşată prezentului raport, rezultă că deoarece numărul de auditori salariaţi ai I.T.M.Tulcea
a rămas constant in anul 2018, ritmul de evoluţie al numărului de auditori în anul 2018 faţă
de anul 2017 este zero.
III.6.3. Structura personalulului si pregatirea profesionala la data de 31 decembrie
Situaţia privind analiza structurii şi dinamicii auditorilor interni după studiile de specialitate,
anexată prezentului raport, rezultă că auditorul intern al I.T.M.Tulcea este functionar public
grad profesional superior,cu studii de specialitate economice, dovedite cu Diploma de
licenţă emisă de I.S.E.Craiova,precum si diploma master management public emisa de
A.S.E.Bucuresti,limba straina vorbita engleza,avand perfectionari in toate domeniile impuse
de legislatia in vigoare pentru exercitarea functiei ocupate de auditor intern.
III.6.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue
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In cursul anului 2018 a fost efectuat un curs de perfectionare gratuit de 5 zile la acesta
adaugandu se si un numar de 10 zile de studiu individual. In acest mod au fost realizate cele
15 zile obligatorii de perfectionare profesionala obligatorii.
III.6.5.Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern
Compartimentul de audit intern are o dimensiune adecvata, din punct de vedere al
acoperirii sferei auditabile cat si a evaluarii sistemului de control intern managerial.
Partea a IV-a.Activitatea de audit public intern derulata in anul de raportare
IV.1.Planificarea activitatii de audit intern
IV.1.1.Planificarea anuala si multianuala
La I.T.M.Tulcea exista intocmit Planul multianual al activitatii de audit pentru perioada
2016-2018 inregistrat sub numarul 10.628/20.11.2015.
Planul anual de audit public intern pentru anul 2018 a fost intocmit si inregistrat sub
nr.11.759/20.11.2017 si respecta structura standard prevazuta de legislatia in vigoare.
Timpul alocat misiunilor de audit planificate in anul 2018 a fost raportat la fondul total de
timp anual disponibil,care in anul 2018 cuprinde un numar de 250 zile,dupa ce din numarul
total de zile calendaristice au fost scazute:numarul de zile de sarbatori legale,sambetele si
duminicile precum si numarul zilelor aferente concediului de odihna al auditorului.
Misiunile de audit planificate a fi realizate in anul 2018au fost ales3e tinand cont,in primul
rand ,de respectarea periodicitatii in auditare si de calculul de risc acociat activitatilor
instititiei.
Misiunile cuprinse in Planul anual de audit sunt toate misiuni de audit,ponderea lor fiind de
100% din timpul anual disponibil realizarii activitatii de audit.
IV.2.Realizarea misiunilor de audit intern
IV.2.1.Realizarea misiunilor de asigurare
La ITM Tulcea în conformitate cu Planul anual de audit pentru anul 2018 au fost realizate 8
misiuni de asigurare, din care: 1 misiune din domeniul resurse umane, 2 misiuni din
domeniul funcţiilor specifice, 1 misiune din domeniul SCM/SCIM.
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Misiuni de audit privind domeniul bugetar:-nu a fost cazul în cursul anului 2018
Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil:-2 misiuni.
Misiuni de audit privind domeniul achiziţiilor publice:-nu a fost cazul în cursul anului 2018
Misiuni de audit privind domeniul resurse umane:1 misiune:
Misiuni de audit privind domeniul IT: :1 misiune.
Misiuni de audit privind domeniul juridic: :-nu a fost cazul în cursul anului 2018
Misiuni de audit privind domeniul fondurilor comunitare:-nu a fost cazul în cursul anului
2018
Misiuni de audit privind domeniul funcţiilor specifice entităţii:2 misiuni
Misiuni de audit privind domeniul SCM/SCIM:nu a fost cazul.
Misiuni de audit ad hoc-2 misiuni.
La ITM Tulcea nu au fost raportate iregularităţi sau posibile prejudicii.
Recomandarile neinsusite- La I.T.M.Tulcea in cursul anului 2018 nu s au inregistrat
recomandari formulate de catre auditorul intern si neinsusite de catre conducatorii sai sau
reprezentantii compartimentelor auditate.
In acest context in cursul anului 2018 au fost urmarite un numar de 36 de recomandari cu
urmatoarele rezultate:36 de recomandari implementate

Domeniul
Bugetar
Financiar-contabile
Achiziţiilor publice
Resurse umane
Tehnologia informaţiei
Juridic
Fondurilor comunitare
Funcţiilor specifice entităţii
SCM/SCIM
Alte domenii
Total
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Domeniul

Bugetar
Financiarcontabil
Achizitii
publice
Resurse
umane
Tehnologia
informaţiei
Juridic
Fonduri
comunitare
Funcţii
specifice
SCM/SCIM
Alte domenii
Total 1

Nr.recomandări
implementate la
nivelul
ITM Tulcea
În termen
După
stabilit
termenul
stabilit

Nr.recomandări parţial
implementate

Termenul Termen de
stabilit nu implement
a fost
are
depăşit
depăşit

Nr.recomandări
neimplementate

17

-

-

-

Termen
ul
stabilit
nu a
fost
depăşit
-

Termen
de
implementare
depăşit

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

2
36

-

-

-

-

-

IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere- nu a fost cazul în cursul anului 2018

Partea a V- a-Comitetul de Audit Public Intern
Nu este cazul
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Partea a VI –a-CONCLUZII
Impactul rezultatelor misiunilor de audit a condus la imbunatatirea culturii organizatiei,a
asigurarat conducerea de varf cu informatii,cu o opinie independenta privind atingerea
rezultatelor dorite si gestionarea resurselor utilizate.A identificat masuri de imbunatatire a
performantelor organizatiei si a optimizarii utilizarii resurselor.
Contributia auditului intern in imbunatatirea procesului de management al riscurilor este
importanta.Gestionarea riscurilor la orice nivel trebuie integrata ,astfel incat nivelele de
activitate sa se sustina reciproc.Prin misiunile de audit si implicit prin recomandarile emise
sa urmarit in permanenta minimizarea riscurilor din cadrul organizatiei si imbunatatirea
activitatii acesteia oriunde au existat deficiente in sistemul de gestionare a riscurilor.
Inspectorul sef al ITM Tulcea, consideră drept pozitivă activitatea desfăşurată de
compartimentul de audit şi apreciază că prin misiunile de audit întreprinse, unele deficienţe
legate de controlul intern şi de modul de organizare a activităţii compartimentelor din
subordine , s-au putut corecta .
Misiunile de audit intern desfăşurate în cursul anului 2018 la ITM Tulcea , au asigurat
creşterea gradului de control deţinut asupra activităţilor pe care aceasta o desfăşoară.Din
analiza aspectelor prezentate în capitolele anterioare ale Raportului privind activitatea de
audit public intern se desprind următoarele:
Puncte tari:-independenţa organizatorică şi funcţională a compartimentului de
audit;neimplicarea auditorului intern în activităţile supuse auditului;atitudinea imparţială
pe care auditorul o are faţă de aspectele auditate;elaborarea procedurilor de audit intern la
nivelul ITM Tulcea.
Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a activităţii de audit intern la ITM
Tulcea.
Elaborarea Cartei Auditului Intern la ITM Tulcea.
Elaborarea Planului multianual 2016-2018.
Elaborarea planului anual 2018.
Puncte slabe:
Lipsa unui supervizor al misiunilor de audit intern, care garantează calitatea misiunilor de
audit intern;
Necesitatea desfăşurării misiunilor de consiliere formale în cadrul inspectoratelor teritoriale
de muncă;
Nivelul redus de salarizare în raport cu pregătirea şi competenţele pe care auditorul intern
trebuie să le posede.
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Partea a VII-a- PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN
Alocarea de catre ordonatorul secundar de credite a resurselor financiare necesare in
vederea perfectionarii profesionale anuale
a auditorului,deoarece o buna pregatire
profesionala poate conduce la realizarea unor misiuni de audit de calitate.
Realizarea de intalniri si instruiri comune cu auditorii interni din alte judete.
Realizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ pe diferite domenii cu scopul dezvoltarii
unor instrumente de lucru.care sa jute in derularea misiunilor de audit.
Competentele profesionale ale auditorului intern produc adevarate beneficii pentru
institutie printr o evaluare sistematica pe baza standardelor de audit si a celor mai bune
practici,a politicilor,procedurilor si operatiilor realizate.Cu stima.

INTOCMIT,
AUDITOR INTERN
EC.TILEA MARINELA
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