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Partea I-a - lnformalii generale

1.1. ldentificarea institufiei publice

Raportul de activitate prezinti modul de organizare gi desfdsurare a activitdlii de audit public intern

la nivelul tnstituliei Prefectului Judelul Vdlcea, cu sediul in Rimnicu V6lcea, Bulevardul Tudor

Vladimirescu, nr. 1, Judelul V6lcea.

Coordonarea structurii de audit public intern este asigurati de citre doamna llie Maria cu

urmdtoarele date de contact:

./ Telefon: 0250703342
,/ Email: maria.ilie@prefecturavalcea.ro

1.2. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfiguratd la nivelul structurii de

audit public intern din cadrul lnstitu,tiei Prefectului Jude[ulVdlcea.

Raportul este destinat atdt conducerii tnstitutiei Prefectului Judelul Vdlcea, care poate aprecia

rezultatul muncii auditorului public intern, cit gi UCAAPI gi Cu(ii de Conturi a RomAniei, fiind unul

dintre principalele instrumente de monitorizare a activitdlii de audit public intern.

I.3. Perioada de raportare

Prezentul raport anual de activitate prezinti stadiul organizirii si funclionirii structurii de audit

public intern la data de 31 decembrie 2021 din cadrul lnstituliei Prefectului Jude,tulVdlcea.

De asemenea, este prezentati activitatea de audit public intern desf5gurati de structura de audit

public intern din cadrul lnstituliei Prefectului Jude{ul Villcea in cursul anului 2021, cu respectarea

cerinlelor minime de raportare solicitate de UCAAPI ?n cadrul formatului standard al raportului anual

aferent anului 2021.

1.4. Persoanele care au intocmitraportul 9i calitatea acestora

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat in cadrul structurii de audit intern din cadrul

tnstitu,tiei Prefectului Judelut Vdlcea. Persoanele implicate in acest proces, precum 9i datele de

contact aferente acestora sunt prezentate in tabelul de maijos:

Nr. crt. Nume Prenume Functia Telefon E-mail

I llie Maria Auditor superior 0732540173 maria. itie@prefectu ravalcea. ro

1.5. Documentele analizate

Documentele care au stat la baza elabordrii raportului de activitate pe anul 2021

structurate pe principalele capitole ale raportului sunt:

-documente referitoare la orqanizarea functiei de audit intern:

,/ Organigrama lnstitu{iei Prefectului Jude{ulVdlcea, $tatul de funcfii, Regulamentul de

organizare si funclionare , Figa de post a auditorului intern, Carta auditului intern, Codul

Auditor lnle*n Maria lLlE
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privind conduita etici a auditorului intern, proceduri opera{ionale proprii Compartimentului

Audit Public lntern;

-documente referitoare la planificarea activititiide audit public intern:

,/ Planul anual de audit public intern pe anul 2021 nr. 15974 din 18.11.2020;
,/ Referatele justificative privind planul anual de audit public intern pe anul 2021 nr.15975 din

18.11.2020;
,/ Analiza riscurilor privind intocmirea planului anual de audit public intern pe anul 2021 gi

clasarea misiunilor in funclie de analiza riscului;
,/ Planul multianual de audit public intern 2021-2023 nr. 15976 din 18.11.2020;
./ Analiza riscurilor privind intocmirea planului multianual de audit public intern pentru perioada

2021-2023.

- documente referitoare la evaluarea activititiide audit public intern :

Figa de evaluare a performantelor profesionale individuale;
Chestionarul de apreciere a opiniei structurilor auditate privind desfSgurarea misiunii de

audit public intern;
Programul de asigurare giimbundtdtire a calitS[ii activitdtii de audit public intern;

Raport de evaluare a performanlelor profesionale individuale;
Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control

intern/managerial;

- documente referitoare la realizarea misiunilor de asiourare:

,/ rapoarte gi documente aferente misiunilor de audit intern de asigurare, intocmite in

cursul anului 2021, Tn conformitate cu Planul anual de audit public intern, aprobat:

1. Raportul de audit intern nr. 2447 din 15.02.2021 elaborat cu ocazia deruldrii misiunii de audit
public intern privind " Evaluarea moduluiin care sunt respectate prevederile legale referitoare la

gestionarea activitdlii de relatii cu publicul gi informare-documentare", din perspectiva respectdrii
ansamblului principiilor, regulilor procedurale qi metodologice care le sunt aplicate;

2. Raportulde audit intern nr.4901Oin OS.O+.2021 elaborat cu ocazia derul5rii misiuniide audit
public intern privind " Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind

activitatea de fond funciar'l din perspectiva respectdrii ansamblului principiilor, regulilor
procedurale gi metodologice care le sunt aplicate;

3. Raportul de audit intern nr. 7608 din 02.06.2021 elaboral cu ocazia derulirii misiunii de audit

public intern privind " Evaluarea procesului electoral prin prisma responsabilitdlilor prefectului in

organizarea 9i desfdsurarea alegerilor", din perspectiva respectdrii ansamblului principiilor, regulilor

procedurale gi metodologice care le sunt aplicate;

4. Raportul de audit intern nr. 10046 din22.07.2021 elaborat cu ocazia derulirii misiunii de audit

public intern privind " Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind

inmatricularea vehiculelor", din perspectiva respectdrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale

;i metodologice care le sunt aplicate;

5. Raportul de audit intern nr. 14536 din 21.1O.2O21elaborat cu ocazia derulirii misiunii de audit

public intern privind " Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind plilile

citre personal de natura salariilor finanlate de la cap 51.01. "Administrafie publicd qi acliuni
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externe" , din perspectiva respectdrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale gi metodologice

care le sunt aplicate;

6. Raportul de audit intern nr. 16993 din 1 0.1 2.2021 elaborat cu ocazia deruldrii misiunii de audit

public intern privind " Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind relatia

cu minoritd[ile rome" , din perspectiva respectdrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale gi

metodologice care le sunt aplicate.

- documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere: - nu au fost realizate misiuni de

consiliere in anul 2021;
- documente referitoare la realizarea altor actiuni: - nu au fost realizate alte acliuni decOt cele
planificate pentru anul 2021 .

Partea a ll-a * Prezentarea activititii de audit public intern aferente
anului 

'2A21

11.1. Planificarea activitilii de audit public intern

in ceea ce privegte funclia de audit public intern, activitatea de planificare se realizeazi
multianual, pe o perioadi de 3 ani, dar gi anual.

Planul anual de audit public intern la nivelul lnstituliei Prefectuluijude{ulVAlcea a fost
aprobat de citre conducerea instituliei siinregistrat cu nr. 15974 din '18.11.2020, prin care s-au
planificat 6 (gase) misiuni de audit public intern de asigurare in baza referatului de justificare

nr.15975 din 18.1 1.2020.

11.2. Misiunile de audit public intern realizate

in anul 2021,la nivelul lnstitufiei Prefectului judelul Vdlcea, au fost planificate un numir de 6
( gase) misiuni de asigurare.
in anul 2021,la nivelul lnstitufiei Prefectului judeful V6lcea, nu au fost planificate misiuni de

evaluare.
La nivelul lnstitufiei Prefectuluijudelul VAlcea in anul 2021 au fost realizate un numdr de 6 misiuni
de asigurare
La nivelul lnstituliei Prefectuluijude{ulVAlcea nu au fost realizate misiuni de evaluare.

Planul de audit public intern in anul 2021 a fost realizat in propo(ie de 100%.

La nivelul lnstituliei Prefectuluijudeful VAlcea nu au fost realizate misiuni de audit ad-hoc.

in anul 2021 nu au fost intAmpinate dificultSliin realizarea misiunilor de audit public intern.

Din planul de audit public intern pe anul 2021, toate misiunile de audit public intern de asigurare au

fost realizate de auditorul intern din cadrul lnstituliei PrefectuluijudelulVAlcea.

La nivelul lnstitutiei Prefectuluijudelul VAlcea in anul 2021 au fost realizate un numdr de 6 misiuni
de asigurare, dupi cum urmeazS:

- Doud misiuni de asigurare in care s-a abordat domeniul financiar-contabil',

- O misiune de asigurare in care s-a abordat domeniuljuridic;

- Trei misiuni de asigurare in care s-au abordat alte domenii.

Gonstatdrile gi recomandirile, pentru fiecare domeniu de activitate, sunt urmdtoarele:
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1. Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul Rela{ii cu publicul gi informare-
documentare cu tema "Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale
referitoare la gestionarea activitdlii de relalii cu publicul gi informare-documentare la
n ivel ul I nstituli ei Prefectu I ui J udetu I Vdlcea"

constatdri pozitive:
,/ La nivelul lnstituliei Prefectului - Judelul VAlcea atribuliile gi responsabilitilile privind

Relaliile cu publicul gi informare-documentare au fost dimensionate optim in raport cu

misiunea, obiectivele, efectivele gi nevoile reale ale institu{iei, acestea fiind previzute in

Regulamentul de Organizare si Functionare, actualizat in conformitate cu prevederile

O.U.G. nr.5712019 si aprobat prin Ordinul Prefectului nr.717 din 18.11.2020,

./ in perioada supusd auditutui au fost intocmite acte administrative prin care sunt

reglementate limitele de competen{e gi responsabilita{ile persoanelor care au luat decizii in

procesul de relalii cu publicul gi informare-documentare din cadrul institutiei, deciziile fiind

fundamentate legal;

./ La nivelul lnstitutiei Prefectului - Judelul Villcea a fost asiguratd cunoaqterea gi aplicarea

modalitdlilor gi mecanismelor ra{ionale de lucru, a activitdlilor practice care pregdfesc gi

fundamenteazd procesul decizional, in privinla relaliilor cu publicul.

,/ La nivelul Serviciului Verificarea Legalitdlii Actelor, a Aplicdrii Actelor Normative gi

Contenciosul Administrativ - Compartimentul lnformare, Rela{ii cu Publicul gi Secretariat

fiecare salariat cu responsabilitdli a fost evaluat, a fost asigurati gestionarea corecti a

documentelor, indiferent de stadiile in care se afld - inregistrare, expediere, redactare,

clasificare, indosariere, protejare gi pistrare, in concordanli cu cerinlele generale aplicabile

din Standardul 11 - Continuitatea activiti[ii si Standardul 13 - Gestionarea documentelor,

descrise in Codul controlului intern managerial al entiti{ilor publice, aprobat prin O.S.G.G.

nr.600/2018;

./ in perioada auditati a fost asigurat cadrul organizalional gi procedural pentru managementul

riscurilor asociate sistemelor de conducere gi control implementate in cadrul procesului de

relalii cu publicul gi informare-documentare, astfel ci au fost identificate gi evaluate riscurile

specifice, au fost stabilite strategii de gestionare a riscurilor, au fost revizuite gi raportate

periodic riscurile, fiind intocmit gi actualizat anual Registrul de riscuri.

r' La nivelul lnstituliei Prefectului - Judelul VAlcea, sistemul informatic suport, care susline

derularea procesului privind relatiile cu publicul si informare-documentare, are capacitatea

de a stoca, prelucra si oferi informalii f5rd erori;

,/ La nivelul lnstituliei Prefectului - Judelul VAlcea, personalul din cadrul Compartimentului

lnformare, Relalii cu Publicul qi Secretariaf primegte, inregistreazd si urmireste solutionarea

petifiilor, in vederea expedierii rispunsurilor in termen de 30 de zile;
./ in rispunsurile comunicate petifionarului, formulate de persoana cu atributii in figa postului

din cadrul compartimentului cu sarcini de solulionare a petiliilor, este indicat temeiul legal al

soluliei adoptate purtind semnitura conducdtorului institutiei si a sefului compartimentului

care a solulionat petilia;

constatare neqativd:
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e

gestionare a documentelor nu sunt atagate rdspunsurile formulate de cdtre persoana cu atribulii
din cadrul compartimentului cu sarcini de redactare a rdspunsului, , adresele gi alte documente

elaborate in legdturd cu petilia respectivd qi nu sunt descdrcate petitiile solu{ionate in functie de

modul de solutionare: "Favorabil", "Nefavorabil", "Pa(ial".

recomanddri:
./A fost intocmiti gi transmisd cdtre toli funclionarii instituliei Nota lnterni nr.

1330/26.01.2021 prin care se solicitd respectarea gi punerea in aplicare a procedurii de

sistem PS - I PVL- 1 0 " 5 o I uli o n area peti{i i I o r".

2. Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul Juridic - Fond funciar cu tema

"Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind activitatea de
fond funciar la nivelul lnstituliei Prefectului - Judetul Vdlcea"

gonstatdri pozitive :
./ '[n 

cadrul Serviciului Verificarea LegalitSlii Actelor, a Aplicirii Actelor Normative gi

Contenciosul Administrativ - Compartimentul verificarea legalitilii actelor si urmdrirea

aplicdrii actelor normative cu caracter reparatoriu existi proceduri de lucru actualizate ce

asigurd funclionarea sistemului prin separarea func[iilor de inifiere, realizare, verificare,

avizare qi aprobare a operatiunilor;

./ La nivelul lnstituliei Prefectului - Judelul Vdlcea, sistemul informatic suport, Programul

lnformatic privind Sistemul de gestionare a documentelor - SOBIS, care susline derularea

procesului privind activitatea de fond funciar, are capacitatea de a stoca, prelucra gi oferi

informalii fdrd erori prin crearea unei baze de date, mentenanla programului informatic fiind

asigurati de cdtre SOBIS SOLUTION SRL, conform Act adilional nr. 17503117.12.2020 la

contractul de prestiri servicii nr. 81 1 din 1 5.01.2020;

./ Comisia judeleand pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor

agricole gi celor forestiere este numiti prin ordinul prefectului gi actualizati in urma fiecirei

modificiri a mem'brilor din comisie sau in urma schimbirii conducerii lnstitutiei Prefectului -
JudelulVAlcea.

,/ in vederea sprijinirii comisiei judelene pentru indeplinirea atribuliilor ce ii revin, prin ordinul

prefectului nr.519120.09.2016 a fost constituit un Colectiv tehnic de lucru compus din

specialigti, delegali pe toatd durata functionirii comisiei de c6tre conducitorii institutiilor,

agenlilor economici de unde au fost nominalizati;
./ Contesta[iile formulate de cdtre cei care s-au considerat nemullumili de modul de stabilire a

dreptului de proprietate de citre comisiile locale sunt solulionate de cdtre comisia

judelean5;

./ Comisia judeleani iqi desfigoard activitatea in prezenla majorit5lii membrilor sii ,

problemele gi disculiile din cadrul fiecirei gedinle sunt consemnate intr- un proces - verbal

care cuprinde gi numirul de voturi cu care este adoptatd fiecare hotdrAre;

./ HotdrArile Comisiei judelene sunt inregistrate intr-un registru unic, in mod cronologic,

acestea fiind arhivate in dosare separate de fond funciar.
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{ La nivelul lnstituliei Prefectului - Jude{ul V6lcea s-au primit, inregistrat si solulionat un

numir de 1763 de petilii gi sesiziri pentru domeniul fond funciar solulionate de cdtre fiecare

responsabil?n termenul legal de 30 de zile.

./ La nivelul lnstitu{iei Prefectului - Jude{ul VAlcea litigiile legate de fondul funciar, sunt

gestionate de consilierii juridici desemnali prin fisa postului si depuni toate diligen{ele

necesare pentru reprezentarea intereselor Comisieijudelene de fond funciar.

constatare negativd:

in perioada auditatS, Comisia judeleani pentru stabilirea dreptului de proprietate privati
asupra terenurilor agricole gi celor forestiere Vilcea nu a instruit Colectivul tehnic de lucru

compus din specialisti, numit prin ordin al prefectului, cu privire la atribu{iile si modul de

lucru, nerespectAndu-se prevederile art. 6, lit a, din HG 890/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire , atribuliile si funcfionarea comisiilor pentru

stabilirea dreptului de proprietate privati, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum gi punerea in posesie a proprietarilor

/ recomanddri:

S-au ficut demersurile necesare in vederea actualizdrii Regulamentului de organizare s,i

funclionare a Comisiei Judelene pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra
terenurilor agricole gi celor forestiere V0lcea fiind completat cu elemente care lin de
experienla dob6nditd gi de metode noi de lucru ce va fi aprobat prin hotdrAre, de cdtre
Comisia judeteand de fond funciar, astfel ci a fost cuprins in referatul ce conline materialele
care se supun spre dezbatere in prima gedinli, ce va avea loc, a Comisiei Judetene pentru

Stabilirea Dreptului de Proprietate Privati Asupra Terenurilor VAlcea gi in Convocatorul nr.

4264t22.03.2021.

Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul procesul electoral cu tema
"Evaluarea procesului electoral prin prisma responsabilitdlilor prefectului in
organizarea gi desfd; urarea alegeri lor" :

constatdri pozitive :

La nivelul lnstitutiei Prefectului - Judelul Vilcea ordinele prefectului pentru derularea

activiti{ilor de pregdtire, organizare gi desfSgurare a alegerilor europarlamentare gi

prezidenliale din anul 2019, a alegerilor locale gi parlamentare din anul 2020, a

referendumurilor nalionale din 6-7 octombrie 2018, respectiv 26 mai 2019, au fost emise in

termenul previzut de legislalia in domeniu;

Prin ordin al prefectului :

pe baza propunerilor formulate de conducitorii institu[iilorisocietitilor, s-a stabilit

componennla comisiei tehnice jude[eane pentru coordonarea activitililor de organizare a

alegerilor si grupul tehnic de lucru pentru solu{ionarea operativi a problemelor curente;

s-au asigurat sediul gi dotarea tehnico-materiald ale birourilor electorale judelene;

s-a asigurat confeclionarea qtampilelor birourilor electorale judelene;

- s-a asigurat personalul tehnic auxiliar necesar desfdsurdrii activitdtii Biroului Electoral
Judelean Vilcea;

- s-a asigurat sediul gi dotarea tehnico-materiald ale birourilor electorale ale sectiilor de

votare, impreuni cu primarii;

3.
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- s-a asigurat confeclionarea gtampilelor de control ale sectiilor de votare;

- la propunerea autoritdtilor locale gi pe baza evaludrii efectuate de citre Serviciul de

Telecomunicalii Speciale, s-a asigurat desemnarea informaticienilor necesari desfisuririi
activitilii centrelor de intervenlie operativd (com un5/orag/m u nici pi u) ;

'/ lnstitutia Prefectului - Judetul Vilcea, cu sprijinul Biroului Judelean al Autoritdlii Electorale

Permanente, a organizat in termenul stabilit, instruirea primarilor gi a secretarilor comunelor,

oragelor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizirii gi desfiguririi in

bune condilii a proceselor electorale din perioada auditati;

'/ A fost elaborat graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum gi a celorlalte materiale

necesare desfiguririi procesului electoral;

/ lnstitutia Prefectului Judelul Vdlcea a asigurat transportul, ambalarea gi distribuirea
materialelor, documentelor si a tipizatelor previzute de lege pentru desfigurarea procesului
electoral;
/ Comisia tehnici jude[eand pentru coordonarea activititilor de organizare a proceselor

electorale a informat sdptdmAnal Comisia tehnici centralS in legituri cu stadiul pregdtirii gi

organizdrii scrutinelor electorale;

r' S-au asigurat sesiuni de instruire a primarilor gi secretarilor unitdtilor administrativ-teritoriale
din judelul Vilcea cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizirii si desfdsuririi in
bune condi{ii a proceselor electorale din anii 2018,2019 gi 2020;

/ lnstitutia Prefectului -Judelul VAlcea a stabilit un sistem de comunicare flexibil si rapid prin
intermediul site-ului, intr-o secliune dedicati alegerilor, iar misurile dispuse in cadrul
videoconferinlelor au beneficiat de o circulafie rapidd, in toate sensurile, inclusiv in gi din
exterior prin canalele de comunicare stabilite 9i aprobate cu respectarea limitelor de
responsabilitate si a delegdrilor de autoritate stabilite

/ La nivelul lnstitutiei Prefectului - Judelul Vdlcea, sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor generate de activitdlile de pregitire, organizare si desfdsurare a proceselor
electorale care au'avut locin anii 2018,2019 si 2020injudelul VAlcea, au fost alocate de la
bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor lnterne, fiind utilizate pentru cheltuielile de personal,
bunuri gi servicii, active nefinanciare;

r' Angajarea cheltuielilor s-a realizat in limita creditelor bugetare aprobate pentru procesul
electoral cu viza prealabilS de control financiar preventiv propriu, fiind semnate de ordonatorul
de credite si inregistrate in eviden{a cheltuielilor angajate insotite de toate documentele
justificative aferente ;

/ S-au ficut ordonantiri la platd a cheltuielilor strict in limita sumelor alocate, utilizindu-se
conform destinaliei pentru care au fost repartizate;

/ lnstitutia Prefectului Judelul VAlcea a efectuat plata indemnizaliilor presedinlilor, locliitorilor
qi membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar,
operatorilor de calculator, precum 9i indemnizaliile pentru cheltuielile de protocol ale acestora,
pe baza gtatelor de plati ( ce cuprind datele de identificare pentru fiecare persoani, numirul
de zile calendaristice pldtite, stabilite conform legii, indemnizalia brutd, suma aferentd relinuti
-impozitul pe venit care a fost virat- din indemnizalia cuvenitd fiecdrui participant la alegeri)
intocmite Tn baza listelor de prezen!5 , acestea fiind aprobate de citre pregedinlii birourilor
electorale, iar unele liste au avut gi aprobarea prefectului;

r' Institutia Prefectului Judelul Vilcea a comunicat AutoritS{ii Electorale Permanente situalia
sumelor alocate 9i a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale gi de
capital
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,/ lnstitutia Prefectului Judelul VAlcea a organizat proceduri de achizilie publici (achizifii

directe din catalogul SEAP), in scopul asiguririi de produse gi servicii necesare desfisurdrii

in bune condilii a procesului electoral (rechizite si alte materiale de biroticd, tonere, obiecte

de inventar, servicii de transport buletine de vot, g.a.), ceea ce a condus la utilizarea cu

economicitate a fondurilor alocate cu aceasti destinatie in perioada auditatd;

,/ lnstitutia Prefectului JudelulV6lcea are elaborate proceduri operalionale referitoare la modul

de atribuire a contractelor de achizi[ie publici gi ci respectd principiile de legalitate gi

econom icitate in utilizarea fondurilor publice;

'/ Bugetul necesar desfdsuririi in bune condifii a procesului electoral a fost fundamentat
judicios, asigurAndu-se astfel o bund gestiune financiari, potrivit principiilor de

economicitate, eficacitate gi eficienfi in utilizarea fondurilor publice;

'/ lnstitutia Prefectului Jude{ul VAlcea a luat mdsurile care se impuneau in vederea asiguririi
economiciti[ii, eficien{ei gi eficacitd[ii in procesul electoral din perioada auditati, prin:

incheierea de angajamente legale mai mici decit angajamentele bugetare globale,

efectuarea de achizitii publice gi incheierea de contracte legale , maximizarea rezultatelor

activitd[ii in organizarea procesului electoral, in relafie cu resursele utilizate, realizarea

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitd[i.

4. Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul inmatricularea vehiculelor cu tema
"Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind inmatricularea
vehiculelor la nivelul lnstituliei Prefectului - Jude{ul VAlcea ":

constatdri pozitive :

'/ La nivelul lnstitu{iei Prefectului - Judelul Vdlcea atribuliile care privesc desfdqurarea
procesului de inmatricularea vehiculelor sunt prevdzute in Regulamentul de Organizare gi
Funclionare al lnstitu,tiei, actualizat in conformitate cu Codul administrativ , aprobat prin Ordinul
Prefectului nr. 231 /22.04.2021 ;

'/ Conform Statului de organizare al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere giinmatriculare a Vehiculetor activitatea specificd privind inmatricularea vehiculelor
se desfd.soard in Compartimentul inmatriculare gi evidenla vehiculelor rutiere avdnd cinci
posturi: unul de ofiler specialist I gi patru posturi de agen{i de polilie principali, gi esfe condus de
qeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere gi inmatriculare a Vehicutelor;

'/ in perioada auditatd a fost asigurat cadrul organiza[ional gi procedural pentru managementul

riscurilor asociate sistemelor de conducere gi control implementate in cadrul procesului de

inmatriculare a vehiculelor, astfel cd au fost identificate qi evaluate riscurile specifice, au fost

stabilite strategii de gestionare a riscurilor, au fost revizuite gi raportate periodic riscurile,

fiind intocmit gi actualizat anual Registrul de riscuri inregistrat sub nr.199A08.02.2019; nr.

1 3 1 1 /23. 01 . 2020; n r. 1 939/0 5. 02. 2021 ;

'/ Existd procedura de sistem privind efectuarea operatiunilor aferente inmatriculdrii, radierii gi
eliberdrii autorizaliei de circulalie provizorii sau pentru probe a vehiculelor, de cdtre lucrdtorii cu
atribu[ii in aceste domenii din cadrul SPCRPC|V COD ;PS-DRPCIV-SIEVR-73 etaboratd de
cdtre Direc,tia Regim Permise de Conducere ,si inmatricularea Vehiculelor ce asigurd
func{ionarea sistemului prin separarea funcliilor de iniliere, realizare, verificare, avizare gi
aprob are a operaliu n ilor;
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/ La nivelul Compartimentului inmatriculare gi eviden{a vehiculelor rutiere din cadrul

Seruiciutui Pubtic Comunitar Regim Permise de Conducere gi inmatricutare a Vehiculelor

sistemele informatice suport care susfrn derularea procesului privind inmatricularea

vehiculelor sunt puse la dispozilie de cdtre Direclia Regim Permise de Conducere ;i
inmatriculare a Vehiculelor prin Sistemul lnformatic Nalional de Evidenld a Permiselor de

Conducere qi a Vehicutetor inmatriculate (EVA) asigurdnd mentenan{a gi actualizarea

apl ica{i ilor i nfo rm atice ;

,/ Fiecare persoana din cadrul Compartimentului inmatriculare ;i evidenta vehiculelor rutiere

lucreazd pe un calculator individual, accesul in sistemul informatic fdcdndu-se prin parold

individuald;

./ Solu{ionarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare gi a pldcilor cu numere

de inmatriculare pentru vehiculele rutiere se face utilizdnd Registrul Na{ional de eviden,td a

permiseloi,r de conducere gi a vehiculelor inmatriculate;
,/ La nivelul Compartimentului inmatriculare gi eviden[a vehiculelor rutiere din cadrul

Serviciutui Pubtic Comunitar Regim Permise de Conducere gi inmatricutare a Vehiculelor,

cererile privind inmatricularea autovehiculelor rutiere se primesc la ghiqeele puse la

dispozilia cetdlenilor, in ordinea programdrilor on-line, in interualul programului de lucru de

luni pdnd vineri afiqat pe site-ul instituliei prefectului;

,/ Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, eliberarea autoriza.tiilor

provizoriiin alb, a unui nou certificat de inmatriculare sau a unui duplicat, precum qi pentru

radierea din circula.tie a mijloacelor de transport, din documentele analizate cuprinse pentru

verificare in egantion, in cadrul intervenliei la fa,ta locului din timpul misiunii, sunt insolite de

toate documentele din OMAI nr.l501/2006 privind procedura inmatriculdrii, inregistrdrii,

radierii gi eliberarea autoriza{iei de circula{ie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

{ Au fost incheiate protocoale cu toate cele 89 de UAT-uri pentru cooperarea intre instituliile

publice prin realizarea schimbului de informa,tii prin mijloace electronice interoperabile sau

alte canale de comunicare in scopul corectei inregistrdri in evidenlele fiscale locale ;i ale

Direc{iei Regim Permise de Conducere qi inmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de

transport inmatriculate sau supuse inmatriculdrii, precum qi a radierilor sau a transcrierii

transm iterii dreptul u i de proprietate.
./ La nivetul Serviciutui Public Comunitar Regim Permise de Conducere ,si inmatriculare a

Vehiculelor au fost desemnate prin ordin de prefect persoanele care indeplinesc atribuliile

de gestionar pentru gestiunea de pldcifinite;

,/ La nivelul Serviciutui Pubtic Comunitar Regim Permise de Conducere gi inmatriculare a

Vehiculelor a fost desemnatd, prin ordin de prefect, persoana responsabild cu protec,tia

datelor cu caracter personal privind domeniul inmatricularea vehiculelor gi eliberarea

perm iselor de cond ucere;
./ Pentru utilizatorii datelor cu caracter personal au fost elaborate planuri anuale de pregdtire

ce conlin atilt teme privind cunoa;terea legisla,tiei nalionale gi a acquis-ului comunitar tn

materia prelucrdrii datelor cu caracter personal, precum gi teme specifice privind riscurile pe

care le compoftd prelucrarea datelor gi mdsurile minime de securitat;

constatiri neqative
ln perioada auditatd au fost identificate neconcordan[e intre elementele de identificare a structurii

organizatorice gi atribu[iile specifice postului, precum qi necompletarea atribuliilor specifice postului
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persoanei desemnate ca responsabil cu protec{ia datelor cu caracter personal contrar prevederilor

pct.2.2.2 gi 2.2.3.- Standardul 2 -' Atribulii, funclii, sarcini" din Ordinul nr.600/2018 privind

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdlilor publice gi art.l din Anexa 1 la

O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitdlile de polilie

ale Ministrului Afacerilor lnterne, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

recomanddri

Efectuarea unei analize asupra figelor posturilor in vederea asigurdrii concordan{ei
intre structura organizatoricd gi atribu{iile specifice, pentru posturile care ocupd
poziliile nr. 11 gi nr. 13, din statul de funclii, la "capitolul A. Descrierea postului,
punctul nr. 1- Compartimentul : Serviciul Public Comunitar Regim Permise de

Conducere gi Inmatricularea vehiculelor- Compartiment lnmatricularea Vehiculelor";

Completarea figei de post, pentru persoana nominalizatd, cu atribu[ii privind protec{ia

datelor, in concordanld cu prevederile legale privind domeniul lnmatricularea

vehiculelor 9i eliberarea permiselor de conducere.

5. Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul pldlile cdtre personal de natura
salariilor cu tema " Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale
privind pldlile cdtre personal de natura salariilor finanlate de la cap 51.01.

"Administralie publicd gi acdiuni erterne" la nivelul lnstitutiei Prefectului - Judelul
VAlcea"

constatdri pozitive :
./ La nivelul lnstitufiei Prefectului - Jude{ul Vilcea a fost asigurati cunoagterea gi aplicarea

modalitdtilor si mecanismelor rafionale de lucru, activitdlile practice care pregitesc 9i

fundamenteazi sistemul decizional in procesul de stabilire gi plati a drepturilor de natura

salariilor, cuvenite personalului;

./ Sistemul de conducere gi control intern a fost implementat in cadrul lnstituliei Prefectului-

Jude{ul VAlcea, astfel ci prin R.O.F., regulement intern gi fiqele posturilor s-au ficut cunoscute

relatiile funcfionale, accesul la resurse, modul de protejare gi folosire corectd a acestora,

acliunile de supraveghere, precum gi personalul care rispunde de aplicarea formelor de

control;

,/ Sisfemu/ informatic suport care sus{ine derularea proceselor de stabilire gi acordare a

drepturilor de natura salariilor, cuvenite personalului a fost utilizat corespunzitor, fiind

implementate mdsuri de securitate adecvate in ceea ce privegte administrarea gi pistrarea

evidenlelor gi bazelor de date electronice, fiind utilizate programe antivirus si metoda loglrii cu

user gi paroli;
./ La nivelul Institutiei Prefectului - Judelul V6lcea, sistemul informatic suport, care susline

derularea procesului de stabilire 9i plati a drepturilor de natura salariilor, cuvenite

personalului, are capacitatea de a stoca, prelucra gi oferi informa{ii firi erori;

./ La nivelul lnstitutiei Prefectului - Judetul V0lcea, stabilirea drepturilor salariale ( salarii de bazi)

ale personalului din cadrul aparatului propriu pentru numirea intr-o funclie publicd, promovarea

in grad profesional, definitivarea in funclia publicd, modificarea trangei de vechime s-a efectuat

in conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului din fonduri publice 
;
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.Jude!ulVAlcea,pentruperioadasupusdauditului existS

stateleconcordanli intre salariile brute stabilite prin ordinele prefectului, statele de personal qi

de salarii;

Existd corelatiiintre desfiguritoarele transmise bincilor, detaliate pe salariati 9i statele de

salarii, iar documentele justificative privind calculul gi plata drepturilor salariale sunt asumate

prin semniturd de persoanele responsabile, asigurAndu-se controlul ierarhic al acestor

operaliuni;

Pentru perioada supusd auditului salariile de bazd au fost majorate in conformitate cu

prevederile legale privind salarizarea personalului din fonduri publice, iar cuantumul sporurilor,

indemniza[iilor, compensatiilor, primelor gi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare

care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar s-a men[inut cel mult la nivelul cuantumului

acordat pentru luna decembrie 2019;

La nivelul lnstitufiei Prefectului - Judelul Vdlcea, indemnizaliile de asigurdri sociale de sinitate

au fost calculate si pldtite corect, cu respectarea prevederilor art. 10 din O.U.G. nr.158/2005

cu modificirile si completirile ulterioare;

La nivelul Serviciul Financiar - Contabilitate, Resurse umane gi administrativ, existi

concordanli intre sumele cuprinse in statele de salarii, ordinele de platd pentru virarea

sumelor pe cardurile de salarii, fluturasii de salarii.

Misiunea de asigurare abordatd pentru domeniul Relalia cu minoritdlile nalionale cu

tema "Evaluarea modului in care sunf respectate prevederile legale privind relalia cu

minoritdlile rome la nivelul lnstituliei Prefectului - Judelul Vdlcea":

La iivetul tnstituliei Prefectului - Judelut Vdtcea atribuliite gi responsa bitita{ile privind ,,Rela,tia

cu minoritd,tite nafionale,, sunt prevdzute in Regulamentul de Organizare ;i Func,tionare,

actualizat qi aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 231 din 22.04.2021;

in perioada auditatd a fost asigurat cadrul organizalional gi procedural pentru managementul

riscurilor asociate sistemelor de conducere gl control implementate in cadrul procesului

privind retalia cu minoritd.tile nalionale, astfel cd au fost identificate gi evaluate riscurile

specifice, au fost stabilite strategii de gestionare a riscurilor, au fost revizuite 9i raportate

periodic riscurile, fiind intocmit gi actualizat anual Registrul de riscuri.

Sisfemu/ informatic suport care susline derularea proceselor privind relalia cu minoritdlile a

fost utitizat corespunzdtor, fiind implementate mdsuri de securitate adecvate in ceea ce

privegte administrarea gi pdstrarea eviden{elor qi bazelor de date electronice, fiind utilizate

programe antivirus gi metoda logdriicu user qi parold;

La nivetut lnstitu{iei Prefectutui - Judelul VAlcea, sistemul informatic suporT, care susline

derularea procesului privind retalia cu minoritdfile, are capacitatea de a stoca, prelucra 9i

oferi informalii fdrd erori;

La nivelul lnstitu{iei Prefectului- JudelulVdlcea Biroul Jude,tean pentru Romifunclioneazd

in subordinea Prefectului Siin coordonarea tehnicd a Agen{iei Nalionale pentru Romi, iar
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a fost stabilita prin ordine ale prefectului,

vizate pentru tegalitate de cdtre qeful serviciului Juridic ;

La nivelul tnstitutiei Prefectului- Jude{ul Vdlcea atribuliite privind activitatea Biroului

Judelean pentru Romi sunt stabitite prin ordin al prefectuluiin concordantd cu Strategia

Guvernului Rom|nieide incluziune a cetdlenilor romdni apar{indnd minoritd,tii rome, pentru

perioada 2015-2020;

Pentru perioada auditatd, planurile locale de mdsuri privind incluziunea cetdlenilor romdni

aparlindnd minoritdlii rome, prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesulde

facititare comunitard in cadrul Gruputui de tniliativd Locald, au fost asumate prin hotdrdre de

cdtre Consiliut Locat gi transmise cdtre Birout Jude{ean pentru Romi din cadrul lnstitu{iei

Prefectutui in vederea introducerii'in planul iudelean de mdsuri;

Biroul Judelean pentru Romi din cadrul tnstituliei Prefectului - Judelul Villcea a elaborat

Planutjudelean de mdsuri privind incluziunea cetdtenilor rom6ni apar{indnd minoritdlii rome

pentru anii 2019 gi 2020, fiind aprobat de prefect, qi cuprinde acliunile pentru toate

domeniile sectoriale din Strategia Guvernutui Romdniei de incluziune a cetdtenilor rom1ni

apar{in1nd minoritdlii rome.

Au fost transmise, de cdtre autoritdlite locale, rapoartele semestriale de monitorizare a

progresuluiinregistrat in implementarea ptanului de acliune locald, cdtre Biroului Judelean

pentru Romi

Ordin al Prefectului si reorganizat dupa fiecare schimbare a membrilor acestuia,

atribu,tiile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare qi Funclionare a GLM ;

La nivetul lnstitu.tiei Prefectului- JudelutVdlcea, Grupul de Lucru Mixt a adoptat planul de

mdsuri pentru incluziunea sociald a cetdlenitor romilni aparlinAnd minoritdlii rome elaborat la

niveljudelean de Birouljudetean pentru romi, in baza Strategiei Strategia Guvernului

Romdniei de incluziune a cetdtenilor romilni aparlindnd minoritd.tilor romilor, pentru perioada

2015-2020;

La nivelul tnstituliei Prefectului - JudelulVillcea Raportut anual privind activitatea Grupului

de lucru mixt pentru romi cuprinde toate domeniile din Strategia Guvernului de imbundtdlire

a situaliei romilor, pentru perioada 2015-2020;

La nivetul lnstituliei Prefectului - Jude{ul Villcea, pentru perioada supusd auditului, a fost

intocmit Raportul anual de progres referitor ta stadiutindeplinirii obiectivelor din Strategia

Guvernului de imbundtdtire a situatiei romilor - 2015-2020;

prin

iar
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Partea a lll-a - $ituatia actual* a auditului puhlic intern

lll.1. infiinfarea gi funcfionarea auditului public intern

lll.t.t. infiinlarea auditului public intern

ii!ORCAIC* 
= 

r..:' ::,;:-rrilr]l.lll :ll.ttr:::: , ' ruNcsroNl\8E,,,

Structuri de
audit pubJ.ic

intern

Organizati
( infi in!atd )

Prin structuri proprie de
audit public intern

Eunc!iona15
(cu posturi ocupate

par!ial sau integral)
Un post

La nivelul lnstituliei Prefectului Judelul VAlcea functia de audit public intern este infiinlati Ia nivel de

compartiment propriu de audit public intern, cu un singur post de auditor intern.

La nivelul lnstituliei Prefectului JudelulVAlcea nu existe entititi subordonate.

I11.1.2. Funcfionarea auditului public intern

La nivelul lnstituliei Prefectului Judelul VAlcea structura de audit public intern infiinfati este 9i

functionalS.

lll.2. Raportarea activit5lii de audit public intern

lnstitutia Prefectului - JudefulVilcea intocmegte raport anual de activitate.

Nu existd entit5li publice subordonate.

lll.3. lndependenta structurii de audit public intern gi obiectivitatea auditorilor

lndependenfa este atributul functiei de audit public intern in timp ce obiectivitatea este apanajul

auditorilor publici interni. Pentru pastrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite criterii, cum

ar fi:

Pentru pistrarea independenfei structurii de audit public intern:

o functia de audit public intern raporleazd direct managementului superior al organizaliei;

o numirea si destituirea managementului func{iei de audit public intern respectiv a auditorilor
publici interni sunt supuse procesului de avizare, conform legii.

Pentru pistrarea obiectivitifii auditorilor publici interni:

o Auditorii publici interni nu sunt implicali in activitdlile pe care ulterior le pot audita;

o Auditorii publici interni trebuie si-si declare independenla in cadrul misiunilor de audit public

intern gi de evaluare efectuate.

Aceste aspecte se regdsesc in baza legali actual5, respectiv Legea nr. 67212002, republicati cu

modificdrile si completirile ulterioare gi HG nr. 108612013. De asemenea, aspecte similare se

regisesc in practica internalionali de audit intern stipulati in Standardele lnternationale de
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Practici ProfesionalS in Auditul intern (IPPF) emise de citre lnstitutul Auditorilor lnterni (vezi

Standardele de la 1 100 la 1 130).

lll.3.t. Independenta structurii de audit public intern

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Referitor la pozitia structurii de audit public intern:

- La lnstitutia Prefectului Judetul Vilcea auditul public intern raporteazfr conducitorului
institutiei.

Referitor la aplicarea si respectarea procedurii de numireldestituire a conducitorului
structurii de audit public intern in cursul anului 2021:

- Nu este cazul

Referitor la aplicarea si respectarea procedurii de numire/revocare a auditorilor publici

interni in cursul anului 2021:

- Nu a fost cazul

I11.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Referitor la implicarea auditorilor publici interniin exercitarea activititilor auditabile

- La lnstitulia Prefectului Judelul VAlcea in anul 2021, auditorul public intern nu a fost

implicat Tn exercitarea activiti{ilor auditabile;

Referitor la completarea declaratiei de independenti

- La Institulia Prefectului Judetul V0lcea in anul 2021, auditorul public intern a completat
declaratiile de independen{i;

lll.4. Asigurarea cadrului metodologic gi procedural

Cadrul metodologic si procedural aferent activitilii de audit public intern se referd la aspecte care

sunt de naturd a asigura buna desf5gurare a acestei activitdli, prin prisma metodologiilor gi a
procedurilor aplicabile, luAnd in calcul si aplicarea gi respectarea codului de conduiti eticd al

auditorului public intern.

Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intern a fost reglementati incep6nd cu anul

2003, pe l0ngd legislalia primard cunoscutS, gi de OMFP nr. 3812003 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitilii de audit public intern.
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1.08612013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitdtii de audit public intern.

Aceasta aduce o serie de modificiri si imbunitiliri pentru vechea versiune a normelor generale.

Ambele versiuni ale normelor generale prevedeau emiterea de norme proprii de audit public intern.

Referitor la procedurarea activitililor din cadrul structurii de audit public intern, acestea sunt supuse

si ele emiterii de proceduri de sistem sau operafionale, dupd caz. Noliunea de proceduri este

utilizati in cadrul prezentului raport in sensul dat de OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului

controlului intern managerial al entitSlilor publice.

AvAnd in vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern sd analizeze 9i sd

decidd cAte dintre activitdtile derulate trebuie si fie procedurate (adici si se emiti o proceduri

scrisi pentru acea activitate). in acest context gradul de procedurare poate varia de la o entitate la

alta, in funclie de judecata profesionald aplicati. De asemenea, pentru activitd{ile procedurabile, se

va stabili care este gradul de emitere a procedurilor. [n mod firesc linta este de 100%, urmirindu-se
apropierea cAt mai mult de acest scor.

111.4.1. Emiterea normelor proprii

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitdfilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

La nivelul lnstituliei Prefectului - Judetul Vdlcea nu sunt elaborate norme proprii privind

exercitarea activitSlii de audit. Auditorul intern gi-a insugit si a aplicat in activitatea sa normele

metodologice proprii organului ierarhic superior - Ministerul Afacerilor lnterne, aprobate prin OMAI

nr. 1812015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern in

MinisterulAfacerilor lnterne si a Cartei auditului intern in MinisterulAfacerilor lnterne.

111.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activitfrfii de audit public intern

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

La nivelul Instituliei Prefectului Judelul V0lcea au fost identificate un numir total de 12 activit5li.

Dintre acestea s-a stabilit ci un numir de 5 activitSli sunt procedurabile, iar 7 activitSli sunt

neprocedurabile. Activitdlile stabilite ca fiind procedurabile sunt urmitoarele:

anteri oare : PO-l PVL-A|-2|

Din cele 5 activitifi procedurabile au fost emise un numir de 5 proceduri scrise, ceea ce reprezinti
un grad de emitere al procedurilor de lOOo/o.
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lll.5. Asigurarea giimbunitftirea calititii activitdtii de audit public intern

111.5.1. Hlaborarea gi actualizarea Frogramuluide Asigurare giimbunitfilire a Calit6lii(PAIC)

in conformitate cu prevederile punctului 2.g.7. din anexa nr. 1 la HG nr. 1086t2013, la nivelul

structurii de audit public intern a fost elaborat un Program de asigurare gi imbundti[ire a calitdfii

(PAIC) sub toate aspectele auditului public intern, care sd permiti un control continuu al eficacitS[ii

acestuia.

Programul de asigurare gi imbunitS[ire a calitilii activitd[ii de audit public intern trebuie si
garanteze ci activitatea de audit public intern se desfSgoari in conformitate cu normele,

instrucfiunile 9i Codul privind conduita etici a auditorului public intern gi si contribuie la

imbunitdtirea activiti{ii structurii de audit public intern.

PAIC trebuie si ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea activitilii de audit public

intern gi si duci la efectuarea unor recomanddri pentru implementarea unor imbunitiliri
corespunzitoare a acestei activitili si ar trebui si permiti o evaluare a:

. Conformitilii cu baza legalS in vigoare;

. Contribuliei auditului public intern la procesele de guvernanfi, management al riscurilor 9i

controlul organizaliei ;

. Acoperirea integrali a sferei auditabile;

. Respectarea legilor, reglementirilor gi procedurilor pe care activitatea de audit public intern

trebuie si le respecte;

. Riscurile care afecteazd func{ionarea auditului public intern.

PAIC ar trebui sd impund o abordare sistematicd si disciplinatd a procesului de autoevaluare
periodicS, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaludrilor periodice pentru fiecare an intermediar

intre evaluirile externe.

Un PAIC pe deplin functional exerciti o monitorizare permanenti a activitdlii de audit public intern

gi o autoevaluare periodici a acesteia pentru a asigura conformitatea cu cadrul legal gi procedural

aplicabil.

Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externd ar trebui sI devini efectiv o oportunitate de a obline

noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, cu privire la modalitilile de imbundtilire a
calitdlii generale a auditului public intern, a eficienleisi a eficacitdlii.

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitililor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

111.5.2. Realizarea evaludrii externe

Complementar PAIC, calitatea functiei de audit public intern se poate imbunitdli prin evaludrile

externe. Aceste evaluiri trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform cerinlelor legislaliei

nafionale, dar si standardelor interna{ionale de audit intern emise de cdtre lnstitutul Auditorilor
lnterni (llA). Obiectivul evaluirii externe este de a evalua activitatea de audit public intern din punct

de vedere al conformit5lii cu definilia auditului intern, cu cerinlele codului de conduiti eticd si cu

prevederile legislaliei nalionale in domeniu.
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eaSemenea,peidentificareaoportunit5!ilordeimbundt5!irea
functiei de audit public intern, oferind sugestii pentru a imbundtdti eficacitatea acestei activitdti si

promovAnd idei pentru a spori imaginea si credibilitatea funcliei de audit public intern.

in anul2021 au fost realizate evaludri externe de cdtre Curtea de Conturi a RomAniei - Camera de

Conturi Vilcea materializindu-se prin Raportul de audit financiar al Cu(ii de Conturi nr. 9075

din 30.06.2021.

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitililor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

lll.6. Resursele umans alocate structurii de audit intern

intr-un moment in care se pune accent sporit pe responsabilitatea organizafionali, pe

imbundti{irea controlului intern, pe managementul riscurilor gi pe guvernanla corporativd, ar trebui

sd se pund tot mai mult accent gi pe structurile de audit public intern.

Pentru a-giindeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern sd aibi acces la resurse

umane care si posede abilitSlile necesare in acest scop.

lll.S.t. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare

Compartimentul de audit public intern are previzut, conform organigramei aprobate, un singur post

cu funclie de execu{ie, ocupat.

La data de 31 decembrie 2021, structura de audit public intern avea alocat un singur post, ceea ce

inseamni ci la data sus-menlionati gradul de ocupare al posturilor este de 100%.

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitiililor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Existenla unui numdr minim de personal in cadrul structurii de audit public intern este un aspect

foarte important, din urmitoarele considerente:

- Art. 2(f) din Legea nr. 672t2002, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare

specifici faptul ci o structuri de audit public intern poate fi infiinlatd cu minim 2 posturi cu

normi intreagS. Prin urmare orice structuri de audit public intern ar trebui si respecte

aceasti prevedere legald, avAnd alocate minim 2 posturi de auditor public intern cu normd

intreagi.

- intreaga metodologie de audit public intern specificatd in cadrul HG nr. 108612013, face

referire Ia existen[a unei echipe de audit public intern care trebuie si includd un supervizor

al misiunilor. Prin urmare orice structuri de audit public intern ar trebui si respecte aceste

cerinfe, avAnd nevoie de minim 2 posturi cu normi intreagd care sd fie 9i ocupate.
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111.6.2. Fluctualia personalului in cursul anului de raportare

Fluctua[ia personalului se referi la plecarea unei persoane dintr-o entitate publici gi poate fi destul

de costisitoare. Fluctua[ia de personal are un impact negativ atunci cind, prin plecarea angajafilor,

se pierd atAt competenfe deosebite cAt gi experien[d.

O institulie publicd care are o ratd mare a fluctua[iei pierde din cauza reducerii eficacitSlii
personalului, a miririi timpului de instruire a noilor angaja[i gi a timpului acordat selectiei acestora,
precum gi din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor angaja[i care au acumulat o serie de

cunogtin[e in cadrul organizaliei).

La nivelul ordonatorului principal de credite
- Nu este cazul

La nivelul entitililor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Referitor la functiile de conducere

La nivelul lnstituliei Prefectului - JudelulVAlcea, in cadrul CompartimentuluiAudit Public lntern nu

este previzutd funclie de conducere.

Referitor la functiile de executie

La nivelul lnstitutiei Prefectului - JudelulV6lcea la data de 01 ianuarie 2021 exista o persoani care

ocupa functia de execulie in cadrul structurii de audit public intern. Pe parcursul anului 2021 in

structura de audit intern nu au existat fluctualii ale personalului.

111.6.3. $tructura personalului gi pregitirea profesionald la data de 31 decembrie

La analiza structurii personalului au fost luate in calcul urmitoarele criterii: experienla in auditul
public intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi strdine vorbite, certificdri nalionale gi

internafionale delinute precum si calitatea de membru in organizatii profesionale nationale si

internalionale.

Toate aceste elemente, aldturi de pregdtirea profesionald a personalului, contribuie la o analizd

calitativi a resursei umane, factor extrem de important in derularea activitSlii de audit public intern.

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

O funclie de execulie de auditor, grad profesional superior , studii superioare economice, limba

englezi, expert contabil - membru inactiv in Corpul Expe(ilor Contabili si Contabililor Autoriza{i din

RomAnia, Filiala VAlcea, experientd in auditul intern 3 ani.

111.6.4. Asi gurarea perfecf ioniri i profesionale continue

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

La nivelul lnstituliei Prefectului Judelul V0lcea, gradul de participare la pregdtirea profesionali a

auditorului intern se prezinti astfel:
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grad de participare de 100%;

numirul mediu de zile de pregitire profesionald a auditorului este de 15 zile, acestea fiind
realizate astfel:

15 zile studiu individual;

111.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii eompartimentului de audit public intern

Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67212002, sfera auditului public intern cuprinde toate
activitd[ile desfigurate in cadrul entitdtilor publice pentru indeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv
evaluarea sistemului de control managerial.

Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr.67212002, auditul public intern se exerciti
asupra tuturor activititilor desfigurate intr-o entitate publici, inclusiv asupra activititilor entitililor
subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altor entitd[i publice.

Conform prevederilor arl. 15 alin. (2) din Legea nr. 67212002, structura de audit public intern

auditeazi, cel putin o dati la 3 ani, fdrd a se limita la acestea, urmitoarele:
a) activititile financiare sau cu implicatii financiare desfdgurate de entitatea publici din momentul
constituirii angajamentelor p0ni Ia utilizarea fondurilor de citre beneficiarii finali, inclusiv a

fondurilor provenite din finantare extern5;
b) pl5lile asumate prin angajamente bugetare gi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum qi vinzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de
bunuri din domeniul privat al statului ori al unititilor administrativteritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitdlilor
adm inistrativteritoriale ;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare gi stabilire a titlurilor de creanfi,
precum gi a facilitS[ilor acordate la incasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil gi fiabilitatea acestuia;
h) sistemulde luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere gi control, precum gi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.

Din interpretarea cumulatd a articolelor de lege menlionate mai sus, rezulti faptul ci sfera
auditabilS trebuie acoperiti integral intr-un interval de trei ani, in funclie de riscurile asociate
activitililor. Astfel, structura de audit public intern trebuie organizati astfel inc0t sd dispuni de
resursele necesare in vederea auditdrii, intr-un interval de trei ani, pe bazd de analizd de risc, a

tuturor activitililor derulate de entitatea publici.

AvAnd in vedere prevederile legale din anexa 1 la HG nr.108612013, respectiv:

- Punctul2.4.1.2. lit. b): "planificarea anuald cuprinde misiunile ce se realizeazd pe parcursul
unui an, lindnd cont de rezultatul evaludrii riscurilor gi de resursele de audit disponibile";

- Punctul2.4.1.3. lit. i): "Se/ecfarea misiunilor de audit public intern in vederea cuprinderii in
planuri se face in funclie de (. ..) resursele de audit disponibile";

- Punctul2.4.1.5.3.. "Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate
in conformitate cu dispoziliile pct. 2.4.7.3 gi cu resursele de audit disponibile - auditori
interni, timp, resurse financiare.";

- Punctul 2.4.1.5.3.: "$eful compartimentului de audit public intern rdspunde pentru
organizarea gi desfagurarea activitdlilor de audit public intern gi asigurd resursele necesare
indepliniriiin mod eficient a planului anual de audit public intern."

gi lin0nd cont de prevederile ar|. 12 alin. (4) din Legea nr.67212002(R), respectiv:"Compartimentul
de audit public intern este dimensionat, ca numdr de auditori, pe baza volumului de activitate gi a
mdrimii riscurilor asociate, astfel incdt sd asigure auditarea activitd[ilor cuprinse in sfera auditului

Auditor lntflMaria lLlE
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publicintern,',rezult5faptulc5stabilirearesurselornecesareate
(dimensionarea structurii) se poate realiza in cadrul procesului de planificare anualS si multianuald,
acolo unde sunt analizate sfera auditabild, riscurile asociate acesteia precum si resursele necesare.

La nivelu! ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul.

La nivelul entitiifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

La nivelul lnstituliei Prefectului Judelul V6lcea avAnd in vedere resursa de personal existentd
men{ionati la punctul 111.6.1. de mai sus, respectiv un post ocupat, gradul de acoperire al sferei
auditabile in 3 ani este 80% (< 100% ).

in vederea respectirii prevederilor legale si acoperirea integrale (100%) a sferei auditabile intr-o
perioadi de trei ani, structura de audit intern ar avea nevoie de un numdr total de doud posturi de
auditori interni ocupate.

Partea a lV-a. Activitatea de audit public intern derulatfl in anul de
rap0rtare

|V.1. Planificarea activit*tii de audit intern

Planificarea reprezinti activitatea prin intermediul cireia se pun de acord sarcinile ce trebuie
indeplinite pe o anumiti perioadi de timp cu resursele disponibile pentru indeplinirea acestor
sarcini.

in ceea ce privegte funclia de audit public intern, activitatea de planificare se realizeazi multianual,
pe o perioadi de 3 ani, dar gi anual. Calculul si repartizarea resurselor se realizeazd doar pe
orizontul de timp mai scurt (1 an).

IV.r.f . Planificarea anual* gi multianuali

Primul pas in realizarea planificirii este identificarea sferei auditabile, care este compusd din
totalitatea activitSlilor sau structurilor care isi desfdsoari activitatea in cadrul entitilii publice.

Planificarea are la bazi evaluarea riscurilor aferente activitdtilor derulate in cadrul entitdlii publice si
prioritizarea acestor activitSli in functie de scorul de risc. Acest scor de risc este cel ce va determina
momentulin care respectiva activitate va fi auditatd de citre structura de audit public intern.

AvAnd in vedere faptul ci riscurile asociate activitdlilor sunt generate de mediul economic si social
in care activitatea este derulatd, apare necesitatea ca riscurile si fie reevaluate periodic, pentru a fi
urmdrite in dinamica lor. In acest context, planul multianual de audit public intern trebuie actualizat
anual, iar acest lucru trebuie si stea labaza elabordrii planului anual de audit public intern.

De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar gi pentru a reduce gradul de
subiectivitate al analizei de risc, considerim necesar utilizarea unor criterii de analizd a riscurilor
bine definite, cu explicarea modalitdlii efective de realizare a analizei de risc si de stabilire a
punctajului scorului de risc.

La nivelul ordonatorului principal de credite

- Nu este cazul

La nivelul entitiifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate
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- Nu este cazul

La nivelul lnstituliei Prefectului Judelul Vilcea, procesul de planificare anualS si multianuald a

activiti{ii de audit intern prezinti urmitoarele particularitdli:

o Referitor la elaborarea criteriilor proprii de analizi de risc: lnstitulia Prefectului

Judelul Vilcea nu a emis propriile criterii de analizd a riscului, utilizind criteriile de

analizd impuse de structura ierarhic superioard, transmise in cadrul metodologiei de
planificare anuali/multianuali elaborati de Direclia de Audit Public lntern;

o Referitor la elaborarea unei proceduri operalionale de planificare anuali 9i
multianuali: lnstitutia Prefectului Judelul VAlcea, Compartimentul Audit Public

lntern a emis procedura operalionale PO-IPVL-AI-18;

o Referitor la elaborarea planului anua! gi multianual, acesta s-a realizat finAnd
cont de procesele, activitilile, proiectele si opera{iunile din cadrul entitd(ii.

1V.2. Realizarea misiunilor de audit intern

1V"2.1. Realizarea misiunilor de a$igurare

IV.2.1.1. La nivelul ordonatorului principalde credite
- Nu este cazul

lV.2.1.2. La nivelul entit&filor subordonate, aflate [n coordonare sau sub autoritate

La nivelul lnstitutiei Prefectului Judelul VAlcea in anul 2021 au fost realizate un numdr de 6 misiuni
de asigurare. AvAnd in vedere faptul ci in cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai

multe domenii, s-a constatat cd in cadrul a:

- Doui misiuni de asigurare in care s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- O misiune de asigurare in care s-a abordat domeniuljuridic;
- Trei misiuni de asigurare in care s-au abordat alte domenii
- Nu s-a abordat domeniul bugetar;
- Nu s-a abordat domeniul lT;

- Nu s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- Nu s-a abordat domeniul SCM/SCIM;

in cadrul misiunilor de audit intern derulate in cursul anului 2021, nu au fost constatate
iregularitifi, astfel:

Domeniul
Numir iregularitifi

constatate
Bugetar

Financiar-contabil

Achizitiilor publice

Resurse umane

Tehnoloqia informatiei

Juridic

Fonduri comunitare

Functiile specifice entitdtii

SCM/SCIM

Alte domenii

TOTAL 0

Recomandirile neinsugite reprezintd recomanddrile care au fost incluse in raportul final de audit
public intern, dar pentru care conducdtorul entitSlii publice subordonate, aflate in coordonare sau

Auditor lntem Maria lLtE
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prevederile punctului 6'6'6' din HG nr'

10g612013. in conformitate cu legislafia aplicabilS in vigoare, aceste recomanddri trebuie aduse la

cunogtinla ordonatorului principal de credite, impreuni cu consecinlele neimplementdrii lor.

Referitor la urmirirea implementirii recomandirilor, aceasti activitate se referi la

recomanddrile realizate de citre structura de audit intern in cadrul misiunilor de asigurare din anii

anteriori, gi pentru care structura de audit public intern are obligalia urmdririi modului de

in acest context, in cursul anului 2Q21 recomandirile

desfigurdrii interventiei la fala locului, nerealizAndu-se

implementare a recomanddrilor.

formulate au fost implementate in timpul

nicio misiune de urmdrirea a modului de

!V.2.2. Realizarea nrisiunilor de consiliere

lV.2.2.1. La nivelul ordonatorului principalde credite
- Nu este cazul

1V.2.2.2. La nivelu! entitifilor subordonate, aftate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

1V.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activititii de audit intern

1V.2.3.1. La nivelul ordonatorului principalde credite
- Nu este cazul

IV.2.3.2. La nivelul entitfrfilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Partea a V-a * Cnmitetul de Audit lntern

- Nu este cazul
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Numir de recomanderi

implementate la nivelul

tuturor entitititor
subordonate

NumAr de recomandiri Pa(ial
implementate la nivelul tuturor

entitatilor subordonate

Numdr de recomanddri

neimplernentate la nivelul tuturor

entititilor subordonate

in termenu[

stabilit

, dupe,,
termenul
' stabilit

pentru care
termenul de

implementare
stabilit nu a fost

r{cnieil

cu termenul de
implementare

depdgit

pentru care

termenut de

deodsit

cu termenul de

implementare

'r dePeqit I

uoetar

Financiar-contabil

Achizitiilor oublice

Resurse umane

Tehnolooia informatiei

.Juridic

Fonduri comunitare

Functiile specifice entitdtii

SCM/SCIM
Alte domenii

OTAL 1
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Partea a VI-a - Concluzii

Vl.t. Concluzii privind activitatea de audit public intern desfiguratfr la nivelul
institutiei publice

Punctele tari ale func{iei de audit constau in:

- in anul 2021, in cadrul lnstitu[iei Prefectului - Jude{ul VAlcea, auditul intern, ca parte
componentd a reformei institutionale, a adus un aport important la imbundtitirea activitdtilor
gi a transparen[ei decizionale in cadrul entitilii publice;

- Activitatea de audit public intern, a contribuit, printr-o abordare sistematicd gi metodici, la
cresterea gradului de conformitate si eficienti in gestionarea resurselor financiare si

materiale, precum gi a calitilii serviciilor publice oferite de entitate cetitenilor;
- Fiind o funclie suport in cadrul institu{iei prefectului, in decursul anului 2021, auditul intern a

sprijinit conducerea instituliei, informind in timp real conducitorul entitSlii cu privire la

deficienlele constatate sau ivite in orice moment, in timpul sau in afara perioadei deruldrii
misiunilor de audit;

- Auditorul intern gi-a adus contribu[ia la imbundtilirea sistemului de control intern
managerial, prin identificarea gi evaluarea riscurilor aferente activitililor auditate, prin
politica de congtientizare a personalului asupra necesititii gi importantei proceduririi
activititilor.

V1.3. Goncluzii pnivind activitatea de audit puhlic intern desf5gurati la nivelul
entitfr{ilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

- Nu este cazul

Partea a Vll-a - Propuneri pentru imbunitd[irea activitfr{ii de audit public
intern

V!1.1. Fropuneri privind imbunSti{irea activit5lii de audit public intern desfSguratii la
nivelul instituliei publiee

Organizarea de cdtre Directia General5 de Audit lntern din cadrul MinisteruluiAfacerilor lnterne a
unor sesiuni de pregitire profesional5 prin care si existe un schimb util de informalii, de diseminare
a bunelor practiciin audit, de perfec{ionare a tehnicilor de audit sau de dezbatere a noutdfilor
legislative din domeniul auditului public intern pentru o interpretare gi aplicare unitard.

Realizarea unor misiuni de audit public intern in echipe mixte avAnd in componenli atdt auditorul
intern din cadrul prefecturii, cdt si auditori interni din cadrul Directiei de Audit Public lntern din
MinisteruluiAfacerilor lnterne, in vederea cuprinderiiin audit a unei arii auditabile extinse, existAnd
premisele cregterii calitifli activiti{ii de audit intern.

Alocarea unor fonduri bugetare suplimentare pentru participarea la activitili de pregitire
profesionalS a auditorului intern prin forme de instruire profesionalS specifice, in domeniul auditului
public intern.

Auditor lntern Maria lLlE
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Vll.z. Propuneri privind imh,unf,tfitirea activititii de audit public intern desffrgurati la

nivelul entitfrtilor subordonate, aflate [n coordonare $au sub autoritate

- Nu este cazul

Prezentul raport, din care fac parte integranti anexele nr. 1-16, a fost intocmit in trei (3) exemplare

cu urmitoarea destinatie:

- exemplarul nr. 1 se transmite la MinisterulAfacerilor lnterne - Directia Audit Public lntern;

- exemplarul nr. 2 se transmite la Curtea de Conturi a Rom6niei - Camera de Conturi

V6lcea;

- exemplarul nr. 3 se pistreazi la lnstitu[ia Prefectului - Judetul Vdlcea, Compartiment

Audit lntern.

AUDITOR INTERN,
ILIE MARIA

A-
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