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PARTEA I
INFORMATII GENERALE

1.1. Introducere:

A.Muzeul Nafional al J[ranului Romdn din Bucuregti este institulie publicd de cultur[,

de importanfi nalionald, cu personalitate juridic[, finanfatd din venituri proprii qi subventii

acordate de la bugetul de stat, aflatd in subordinea Ministerului Culturii. Muzeul este organizat

qi func{ioneazd potrivit dispozifiilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor qi colecliilor publice,

republicatd, cu modific[rile gi completlrile ulterioare, H.G. nr. 13011990 privind infiin{area

Muzeului ff,ranului Romdn, H.G nr. 40/2007 privind acordarea titulaturii de muzeu de

importanld nafionald, Hotdrdrii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea qi func{ionarea

Ministerului Culturii, cu modificirile ulterioare qi completlrile urterioare, ale prezentului

regulament de organizare gi funclionare nr. 2761109.11.2015 gi a celorlalte dispozifii legale in

vigoare.

Raportul de activitate prezintd modul de organizare gi desfrgurare a activit[tii de audit

public intern la nivelul Muzeului Nalional al Jdranului Romdn cu sediul in Bucureqti, sector

1, $oseaua Kiseleff nr. 3.

Nu existd post de conducere in cadrul structurii de audit public intern din cadrul

MNTR, nu existd func{ia de auditor intern, activitatea de audit fiind efectuatd de un economist

specialist IA cu atribufii de audit intem..

1.2. Scopul raportului:
Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desftguratd in cadrul

Muzeului Nafional al Jlranului Romdn Bucuregti gi progresele inregistrate prin
implementarea recomandarilor auditorului, de a demonstra contribulia acesteia la
imbunititirea activitdtii.

Raportul este destinat atdt conducerii Muzeului Nalional al J[ranului Romdn, care

poate aprecia rezultatul muncii auditorului intern, cdt gi Compartimentului Audit Public Intern
din cadrul Ministerului Culturii gi Identitdlii Na{ionale, UCAAPI gi Cur{ii de Conturi a

Rom6niei, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activitdtii de audit
public intern.

1.3. Perioada de raportare :

Prezentul raport annual de activitate prezinti stadiul organiz[rii gi funcfionlrii
Compartimentului Audit Public Intern la data de 3l decembrie 2019 in cadrul MNTR.

De asemenea este prezentati activitatea de audit intern desfrguratl de Compartimentul
Audit Public Intern din cadrul MNTR in cursul anului 2018, cu respectarea cerin{elor minime
de raportare solicitate de UCAAPI in cadrul formatului standard al raportului anual aferent

anului 2019.
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1.4. Persoanele care au intocmit raportul gi calitatea acestora:

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat in cadrul Compartimentului Audit
Public Intern din cadrul MNTR. Persoanele implicate in acest proces, precum gi datele de

contact aferente acestora sunt prezentate in tabelul de maijos:

1..5. Documentele analizate
a)documente referitoare la organizarea funcfiei de audit intern

- Carta auditorului interir

- Codul privind conduita etica a auditorului

- Regulamentul de organizare si functionare

- Organigrama

- Fisa de post

- Proceduri scrise audit
-Normele proprii privind organizarea Ei exercitarea activit[Ui de audit public intern din cadrul
MNTR
b) documente referitoare la planificarea, evaluarea gi realizarea misiunilor de audit:
- Organigrama si fisa de post

- Regulament de organizare si funcfionare

- Proceduri operafionale aferente activitdlilor structurilor auditate

- Planul anual al activitdtii de audit

- Planul de imbunltifire a activitiJii de audit pe anul 2019

- Planul multianual de audit public intern pentru 3 ani

PARTEA A II A

PREZENTAREA ACTIVITATII DE AT]DIT PUBLIC INTERN AFERENTA AWUT,UT
20t9

II.l.Planificarea activitilii de audit

Planificarea reprezintd activitatea prin intermediul cireia se pun de acord sarcinile ce

trebuie indeplinite pe o anumit[ perioadd de timp cu resursele disponibile pentru indeplinirea

acestor sarcini.

Nr.

crt

Nume gi Prenume Funclia Telefon E-mail

I Ceausu Marieta Economist

IA specialist

cu atribu(ii
de auditor

02t 3r7 9661 mona. ceausu@gmail.com

AUDIT
PUBLIC
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in ceea ce priveEte funclia de audit public intern, activitatea de planificar e se realizeazd

multianual, pe o perioadd de 3 an| dar ;i anual. Calculul qi repartizarea resurselor se

realizeazd doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an).

Planual anual pentru 2019,nr.5699, afost aprobatin data de 07.11.2018.

Au fost planificate 4 misiuni de audit intern; 3 de asigurare ;i 1 de urmirire a modului
de implementare a recomanddrilor insugite de conducere gu structurile auditate in urma

misiunilor de audit intern efectuate in perioada 2015-2017.

Planul anual de audit intern a fost modificat in data de 11.03.2019 deoarece a fost

solicitatl efectuarea unei misiuni ad-hoc de citre managerul MNTR. in cursul anului 2019 a

mai fost efectuatl o misiune de audit ad-hoc la solicitarea Ministerului Culturii gi Identitdfii
Nafionale.

Il.2.Misiunile de audit public intern realizate

in cursul anului 2019,in cadrul MNTR, Compartimentul Audit Public Intem a derulat
5 misiuni de audit, din care: 3 misiuni de asigurare dupd cum urme.vd,, 2 in domeniul
financiar contabil gi 1 in domeniul resurselor umane , gi 2 misiune ad-hoc, 1 in domeniul
funcfiilor specifice Ei I in domeniul bugetar. S-a efectuat Ei o misune de de urm[rire a

modului de implementare a recomandlrilor insuqite de conducere gu structurile auditate in
urma misiunilor de audit intern efectuate in perioada 2015-2017.

-Misiuni de audit privind procesul bugetar - | misiune ad-hoc la solicitarea
managerului

-Misiuni de audit privind activitdlilefinanciar-contabile - 2 misiuni

-Misiuni de audit privind achiziliile pubtice - nu a fost cazul

-Misiuni de audit intern privind resursele umane - 1 misiune

-Misiuni de audit privind sistemul IT - nu a fost cazul

-Misiuni de audit privind qctivitatea juridicd - nu a fost cazul

'Misiuni de audit privind gestionurea gi utilizarea fondurilor comunitare - nu a fost
cazul

-Misiuni de audit privindfuncliile specifice entitdlii- I misiune ad-hoc la solicitarea

Ministerului Culturii qi Identitdlii Na{ionale
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Principalele constatlri gi recomandlri realizate in cadrul misiunilor de asigurare gi ad-

hoc derulate in 2019

in cadrul Muzeului Nafional al Jdranului Rom6n, in anul2019, s-au desftgurat 5

misiuni de audit cu urmltoarele constatdri gi recomanddri:

1. Misiunea de audit ad-hoc: Angajamentele bugetare legale in perioada 2017-
2018

Nu a fost cazul.

2. Misiunea de audit: Sistemul contabil, organizare, desftqurare si fiabilitate
Constatare: Neactualizarea procedurilor de lucru existente. Neelaborarea de proceduri

de lucru pentru toate operafiunile specifice activitdfli financiar-contabile. Neevaluarea

tuturor riscurilor specifice activitifli financiar-contabile din cadrul MNTR.
Recomandare: Actualizarea permanentd a procedurilor de lucru existente in func(ie de

modificdrile legislative sau de eventualele modificiri in activitatea MNJR Ei elaborarea
de proceduri de lucru pentru toate operatiunile specifice activitIlii financiar-contabile.
Evaluare tuturor riscurilor specifice activitAfii financia-contabile gi inregistrarea acestora
in Registrul riscurilor.

3. Misiunea de audit: Auditul activit5lii de inventariere anuala a patrimoniului
instituliei

Constatare: Nu au fost elaborate proceduri scrise privind: Organizarea gi desfdgurarea

activitdfii de gestiune a patrimoniului, Activitatea de inregistrare a bunurilor gi de

evidenfd a acestora..

Recomandare: Propun intocmirea procedurilor de lucru, acttalizarca sistematicl a

procedurilor.

4. Misiunea de audit ad-hoc: Auditarea sistemului de prevenire a corupfiei la
nivelul instituliilor care funcfioneazdin subordinea, sub autoritatea MCIN ori in
coordonarea Ministrului culturii gi identitdfii nafionale
Constatare: Nu au fost elaborate proceduri operafionale specifice privind atribufiile qi

modul de desfdgurare a activiti{ii consilierului de eticd.

Recomandare: Elaborarea de proceduri operalionale specifice privind atribufiile qi

modul de desfdgurare a activitdlii consilierului de etici.

Constatare: Nu a fost efectuati inventarierea activitdlilor gi funcfiilor sensibile in
cadrul MNTR qi nu a fost elaborat[ procedurf, operafionald privind "Functiile
sensibile".

AUDIT
UBLIC
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Recomandare: Efectuarea inventarierii activitdlilor gi funcfiilor sensibile in cadrul

MNTR gi elaborarea procedurii operalionale privind "Funcliile sensibile".

5. Misiunea de audit: incadrarea Ei Promovarea personalului instituliei
Modul in care au fost respectate prevederile Legii 153/2017 privind
incadrarea, salarizarea qi promovarea personalului, precum qi modul de

evaluarea a personalului angajat

Constatare: S-a constatatcdatdtevaluatorii cdt qi contrasemnatarul nu au respectat

intocmai prevederile stabilite prin Ordinului Ministrului Culturii $i Identitatii Na{ionale

nr.2093/15.02.2018, evaluarea personalului angajat ftcdndu-se cu vicii de procedurl.

Recomandare: Respectarea intocmai prevederile stabilite prin Ordinului Ministrului
Culturii qi Identitdfii Nafionale nr.2093/15.02.2018 cu privire la evaluarea personalului

institufiilor publice de culturd.

Constatare: Din bnaliza efectuata lafata locului si conform Chestionarului-interviu
rezulta ci nu au actualizate procedurile specifice, scrise si formalizate in legatura cu

aspectele activitatii de incadrare gi promovare a personalului instituliei cu noile
modifi cdri legislative apdrute.

Recomandare: Actualizarea procedurilor specifice, scrise si formalizate in legaturi cu

aspectele activit[tii de incadrare qi promovare a personalului institufiei cu noile
modifi ciri legislative apirute.
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PARTEA A III A
SITUATIA ACTUALA A ADUDITULUI PUBLIC INTERN

III.1.infiinfarea ;i func{ionarea auditului intern

III. 1. f .infi inlarea auditului inern

Conform prevederilor art.l I din cadrul Legli 67212002 privind auditul intern,
republicatd, conducerea Muzeului Nalional al liranului Romdn a infiintat gi organizat
structura proprie de audit intern.

Structura de audit public intern din cadrul MNTR este organizatd prin structurd
proprie, funcfional[ cu un post de execufie ocupat. Nu este prevdzutd func{ia de auditor in
statul de funcfii al MN|R, activitatea de audit intern fiind desftsuratb de cdtre un economist
specialist IA.

III.l.2.Funcfionarea auditului intern

La nivelul MNTR fucnlia de audit intern este infiinlat[ la nivel de Compartiment.

III.l.2.Raportarea activitilii de audit public intern

in cadrul MNTR auditul public intern funclioneazd prin structuri proprie, cu un post
de execulie, economist cu atribufii de audit intem.

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul MNTR a emis anual raport de
activitate

Ill.3.Independenfa structurii de audit public intern ;i obiectivitatea auditorilor

Independenla este atributul funcliei de audit intern in timp ce obiectivitatea este
apanajul auditorilor interni. Pentru pdstrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite
criterii, cum ar fi:

Pentru p[strarea independenfei Compartimentului de audit public intern:

*funcfia de audit intern trebuie sd raporteze direct managementului superior al MN1R;
*numirea gi destituirea managementului funcfiei de audit intern respectiv a auditorilo interni
trebuie sd fie supuse procesului de avizare, conform legii.

Pentru pdstrarea obiectivitdlii auditorilor intemi:

*auditorii interni nu trebuie implicali in activit[tile pe care le pot audita;

*auditorii intemi trebuie s[ igi declare independenla in cadrul misiunilor de audit intern si
evaluare efectuate.

Aceste aspecte se regf,sesc in baza legali actual[, respectiv Legea 67212002,
republicatd 9i HG 108612013. De asemenea, aspecte similare se regaseic in practica
internalional[ de audit intern stipulatd in Standardele Internalionale de Practici profesionald

in Auditul intern (IPPF) emise de cf,tre Institutul Auditorilor Interni (Standardele de la 1100 la
I 130).

/"'ffiai\
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III.3.l.Independen{a structurii de audit public intern:

in cadrul MNTR, Compartimentul de audit public intern este in subordinea directi a
managerului instituliei, respectdndu-se normele legale in vigoare.

Compartimentul de Audit Public Intern nu a fost supus unei delegdri de competenfe care

si afecteze planificarea, realizarea gi raportarea misiunilor de audit intern fiind in
coordonarea directi a conducdtorului instituJiei.

Auditorul nu a fost implicat in nici una dintre activit[flle institutiei, respectdndu-se

prevederile legale privind independenta activitdfii de audit.

in anul20l9 nu au fost numili sau destituili auditori.

in anul2019 nu au fost numili sau revocafi auditori.

III.3.2.Obiectivitatea auditorilor interni :

in anul2019 in cadrul MNTR auditorul nu a fost implicat in exercitarea activitf,tilor

auditabile.

in anul2019 auditorul intern din cadrul MNTR a completat declarafia de independenld

la inceputul fiecdrei misiuni de audit intern.

Ill.4.Asigurarea cadrului metodologic gi procedural

Cadrul metodologic qi procedural aferent activit[tii de audit public intern se referd la

aspecte care sunt de naturl a asigura buna desfdgurare a acestei activitifi, prin prisma

metodologiilor gi a procedurilor aplicabile, ludnd in calcul Ei aplicarea gi respectarea codului

de conduitf, eticl al auditorului public intern.

Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intem a fost reglementatd

incepdnd cu anul 2003, pe ldngd legislafia primar[ cunoscutd, gi de OMFP nr. 38/2003 pentru

aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitdlii de audit public intern.

in anul 2013, ulterior modificf,rii gi republicirii Legii auditului public intern, a fost emisd HG

nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitdlii de audit

public intern. Aceasta aduce o serie de modificlri Ei imbundtdfiri pentru vechea versiune a

normelor generale. Ambele versiuni ale normelor generale prevedeau emiterea de norme

proprii de audit public intern.

Referitor la procedurarea activitdlilor din cadrul structurii de audit public intem, acestea sunt

supuse gi ele emiterii de proceduri de sistem sau operafionale, dupd caz. Noliunea de

procedurd este utilizatd in cadrul prezentului raport in sensul dat de OSGG nr. 40012015, cu

modificdrile Ei completlrile ulterioare.

Avdnd in vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intem si analizeze Ei sd

decidd cdte dintre activitAflle derulate trebuie sd fie procedurate (adic[ sd se emitd o procedurd

scrisi pentru acea activitate). in acest context gradul de procedurare poate varia de la o
entitate la alta, in funclie de judecata profesional[ aplicatd. De asemenea, pentru activitAfle
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procedurabile, se va stabili care este gradul de emitere a procedurilor. in mod firesc tinta este

de 100%, urmirindu-se apropierea cdt mai mult de acest scor.

III.4. l.Emiterea normelor proprii

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul MNTR a emis norrne metodologice
proprii privind exercitarea activitAtii de audit intern, aprobate de manager ;i avizate de

organul ierarhic superior, Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii

;i Identitdfii Nalionale.

Ill.4.2.Emiterea procedurilor scrise specifice activitfllii de audit public intern

in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul MNTR au fost identificate

un numir de 7 activitili derulate.

Din aceste 7 activitd[i derulate, auditorul
circa7l,42Yo:

a stabilit 5 activitI,ti procedurabile, care reprezintd,

-derularea misiunilor de audit

-elaborarea planului anual de audit public intem Ei a planului strategic de audit

-derularea misiunilor de audit ad-hoc la nivelul MNTR

-circuitul doacumentelor intocmite de citre Compartimentul Audit Public Intern

-elaborarea programului pentru asigurarea qi imbundtifirea activit[fii de audit intern

Pentru cele 4 activitAti procedurabile, auditorul a elaborat proceduri scrise specifice.
Procedurile au fost aprobate de manager qi vizate de Comisia pentru monitorizarea controlului
intern managerial.

Din cele 5 activitAli procedurabile au fost emise un numlr de 4 proceduri scrise, ceea

ce reprezintd un grad de emitere al procedurilor de 80%.

Procedurile operalionale ale activitdlii de audit intem din cadrul MNTR sunt
elaborate in conformitate cu prevederile HG 1086i2013.

Ill.5.Asigurarea qi imbunitlfirea calitifii activititii de audit intern

U.5.1.Elaborarea qi actualizarea Programului de Asigurare gi imbunitifire a Calititii
(PArc)

in conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din cadrul anexei nr. 1 la HG nr.

108612013,la nivelul structurii de audit public intem se elaboreazd un program de asigurare gi

imbunitdfire a calitilii (PAIC) sub toate aspectele auditului intern, care s[ permiti un control

continuu al eficacitdlii acestuia.

Programul de asigurare qi imbunlti{ire a calitdfii activit[lii de audit intern trebuie sd garanteze

cd activitatea de audit intern se desfrqoar[ in conformitate cu normele, instrucfiunile gi Codul

privind conduita eticl a auditorului intem qi si contribuie la imbundtltirea activitAfli structurii

de audit public intern.

AUDIT
PUBLIC
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Un PAIC ar trebui s[ ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la catitatea activitA-tii de

audit intern gi sI duc6 la efectuarea unor recomandf,ri pentru implementarea unor imbunitdliri
corespunzitoare a acestei activitdti. Acest program ar trebui si permitd o evaluare a:

. Conformitilii cu baza legald in vigoare;

' Contribuliei auditului intern la procesele de guvernanld, management al riscurilor
si controlul organizaliei;

. Acoperirea integrald a sferei auditabile;

' Respectarea legilor, reglementirilor 9i procedurilor pe care activitatea de audit
intern trebuie sd le respecte;

Riscurile care afecteazd functionarea auditului intern

PAIC ar trebui si impuni o abordare sistematici 9i disciplinatd a procesului de
autoevaluare periodicd, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaludrilor periodice
pentru fiecare an intermediar intre evaludrile externe.

Un PAIC pe deplin funclional exerciti o monitorizare permanentd a activitilii de audit
intern 9i o autoevaluare periodicd a acesteia pentru a asigura conformitatea cu cadrul
legal gi procedural aplicabil.

Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externd ar trebui si devind efectiv o oportunitate
de a obline noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, cu privire la modalititile
de imbunitdlire a calitilii generale a auditului intern, a eficienlei 9i a eficacitdlii.

in cadrul MNTR, Compartimentul Audit public Intem a elaborat
2019.

Acesta nu a fost actualizat deoarece nu au intervenit schimbiri

PAIC pentru anul

care sd afecteze
Programul de Asigurare gi imbundta[ire acalit[fii activitatii de audit.

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul MNTR elaboreazdPAlC pentru fiecare
an calendaristic.

Ill.5.2.Realizarea evaluirii externe

Complementar PAIC, calitatea funcliei de audit intern se poate imbunitdli prin
evaluirile externe. Aceste evaludri trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform
cerinlelor legislaliei nationale, dar 9i standardelor internalionale de audit intern emise de
cdtre lnstitutul Auditorilor lnterni (llA). Obiectivul evaludrii externe este de a evalua
activitatea de audit intern din punctul de vedere al conformitalii cu definilia auditului
intern, cu cerinlele codului de eticd 9i cu prevederile legislaliei nalionale in domeniu.

Evaluirile externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea oportunitdlilor de
imbundtdlire a funcliei de audit intern, oferind sugestii pentru a imbundtdti eficacitatea
acestei activitdli si promovdnd idei pentru a spori imaginea gi credibilitatea funcliei de
audit intern.

in anul 2019 nu au fost efectuate evaludri externe.

10
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Ill.6.Resursele umane alocate compartimentului de audit intern

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

imbundtdfirea controlului intern, pe managementul riscurilor gi pe guvemanla corporativd,, ar

trebui s6 se puni tot mai mult accent ;i pe structurile de audit intern.

Pentru a-Ei indeplini obiectivele, este important ca structura de audit intem si aibi acces la

resurse umane care sd posede abilit{ile necesare in acest scop.

III.6.1.Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie 2019

Existen{a unui numdr minim de personal in cadrul structurii de audit public intern este un

aspect foarte important, din urmltoarele considerente:

-Art.2(0 din cadrul Legii nr. 672/2002, republicatd specificl faptul cd o structuri de

audit public intern poate fi infiinfat[ cu minim 2 posturi cu norm[ intreagd. Prin
urmare orice structuri de audit public intern ar trebui s[ respecte aceast[ prevedere

legal6, avdnd alocate minim 2 posturi cu normi intreagi.

-intreaga metodologie de audit public intern specificatd in cadrul HG nr. 1086/2013,
face referire la existenfa unei echipe de audit public intem care trebuie s[ includd un

supervizor al misiunilor. Prin urrnare orice structurl de audit public intern ar trebui s[
respecte aceste cerinle, avdnd nevoie de minim 2 posturi cu normd intreagd care sd fie
gi ocupate.

in cadrul MNTR, Compartimentul Audit Public Intem, la 31 decembrie20lg, avea
alocat doar I post de execufie, ocupat, dar nu de auditor, ci de economist cu atributii de audit
intern.

Rezulti c[ in cadrul MNTR nu existd funcfii de auditor.

Ill.6.2.Fluctualia personalului in cursul anului 2019

Fluctua{ia personalului se referf, la plecarea unei persoane dintr-o entitate publicd qi

poate fi destul de costisitoare. Fluctua{ia de personal are un impact negativ atunci cdnd, prin
plecarea angaja{ilor, se pierd atdt competenfe deosebite cdt gi experienfd.

O institulie publicd care are o ratd mare a fluctualiei pierde din cauza reducerii eficacitalii
personalului, a miririi timpului de instruire a noilor angaja\i gi a timpului acordat selectiei

acestora, precum qi din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor angaja{i care au acumulat

o serie de cunogtinle in cadrul organiza{iei).

in cursul anului 2019 nu au fost fluctuafii de personal in cadrul Compartimentului
audit public intern. Compartimentul este in continuare incadrat cu un post de execufie.

III.6.3.Structura personalului qi pregitirea profesionali la data de 31 decembrie 2019

La analiza structurii personalului au fost luate in calcul urmdtoarele criterii: experienla in
auditul intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi striine vorbite, certificari nafionale Ei
internalionale delinute precum Ei calitatea de membru in organizalii profesionale nalionale gi

internafionale.

AUDIT
PUBLIC
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Toate aceste elemente, allturi de pregltirea profesionald a personalului, contribuie la
o analizd calitativl a resursei umane, factor extrem de important in derularea activitltii de

audit public intern.

Studiile de specialitate ale auditorului intern, post de execufie, din cadrul MNIR sunt

de economist, competenfele detinute fiind in concordanld cu competenlele necesare in vederea

exercitlrii tuturor responsabilitl1ilor de audit intern. Limbile strdine vorbite: engleza gi

francezd.

III.6.4. Asigurarea perfeclionirii profesionale continue
In anul 2019 auditorul intern al MNIR nu a urmat cursuri de preg[tire profesionali

din lipsa fondurilor alocate pentru acest lucru.

Realizarea pregitirii profesionale a auditorilor interni

- formele de preg[tire profesionali urmate:

pregatire gi studiu individual -25 zilelan.

-int0lniri Ei discufii cu alli auditori din sistem, inclusiv cei din cadrul
Ministerului Culturi, organul ierarhic superior - 15 zrlelan.

Total zile instruire sub diverse forme, 40 zilelan.

Gradul de participare la programele de pregitire profesional[ a fost de 70%..

III.6.S.Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern

Conform art. 3(2) din Legea nr. 67212002, sfera auditului public intern cuprinde toate
activitdtile desfdqurate in cadrul entitdfilor publice pentru indeplinirea obiectivelor acestora,

inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 67212002, auditul public intern se exercitl
asupra tuturor activititilor desfdqurate intr-o entitate public6, inclusiv asupra activitdtilor
entitdfilor subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altor entit6{i publice.

Conform prevederilor art. I5(2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern
auditeazd, cel pu{in o datf, la 3 ani, frri a se limita la acestea, urmltoarele:
a) activitilile financiare sau cu implicalii financiare desftgurate de entitatea publica din
momentul constituirii angajamentelor pdnl lautilizarea fondurilor de citre beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din finanfare exteml;
b) pldfile asumate prin angajamente bugetare gi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum qi vdnzarea, gajarca, concesionarea sau inchirierea de
bunuri din domeniul privat al statului ori al unitSlilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitdfilor
admini strativ-teritoriale ;

AUmt?
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e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare qi stabilire a titlurilor de

creanfi, precum qi a facilitililor acordate la incasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil qi fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere qi conhol, precum gi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice

Din interpretarea cumulatd a articolelor de lege menfionate mai sus, rezultd faptul cd sfera

auditabild trebuie acoperitl integral intr-un interval de trei ani, in funcfie de riscurile asociate

activit6filor. Astfel, structura de audit intern trebuie organizatd incdt s[ dispun[ de resursele

necesare in vederea audit[rii, intr-un interval de trei ani, pe bazd de analizd de risc, a tuturor

activitAtilor derulate de entitatea public6.

Av6nd in vedere prevederile legale din cadrul anexei 1 la HG nr. 1086/2013, respectiv:

- Punctul 2.4.1.2. punctul b):"planificarea anuald cuprinde misiunile ce se realizeazd

pe parcursul unui an, lindnd cont de rezultatul evaludrii riscurilor Ei de resursele de

audit disponibile";

- Punctul 2.4.1.3. punctul i): "selectareq misiunilor de audit public intern in vederea

cuprinderii in planuri se face tnfunclie de (...) resursele de audit disponibile";

- Punctul 2.4.1.5.3.: "Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern

selectate tn conformitate cu dispoziliile pct. 2.4.1.3 qi 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 Si desJdsurarea activitdlilor de audit public intern Si asigurd resursele

necesare tndeplinirii tn mod eficient a planului anual de audit public intern."

- Ei findnd cont de prevederile art. l2(4) din cadrul Legii nr. 67212002(R), respectiv:

"Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca numdr de auditori, pe

bazo volumului de activitate Si a mdrimii riscurilor asociate, astfel tncdt sd asigure

auditarea activitdlilor cuprinse in sfera auditului public intern", rezultd faptul c5

stabilirea resurselor necesare ale structurii de audit public intern (dimensionarea

structurii) se poate realiza in cadrul procesului de planificare anuald Ei multianuald,

acolo unde sunt analizate sfera auditabil6, riscurile asociate acesteia precum Ei

resursele necesare.

Gradul de acoperire a sferei auditabile de la nivelul MNTR in 3 ani, cu un singur post de

auditor alocat qi ocupat este de 85%.

PARTEA A TV A

ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN DERULATA iN AI\UL DE

RAPORTARE

IV.l.Planificarea activititii de audit
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Planificarea reprezintd activitatea prin intermediul cdreia se pun de acord sarcinile ce trebuie
indeplinite pe o anumitd perioadi de timp cu resursele disponibile pentru indeplinirea acestor
sarcini.

in ceea ce priveqte funcfia de audit public intern, activitatea de planificar e se realizeazd
multianual, pe o perioad[ de 3 ani, dar ;i anual. Calculul qi repartizarea resurselor se

realizeazd doar pe orizontul de timp mai scurt (l an)

IV.l.l.Planificarea anuali gi multianuali

Primul pas in realizarca planificlrii este identificarea sferei auditabile, care este

compusi din totalitatea activitdlilor sau structurilor care igi desftqoard activitatea in cadrul

entitilii publice.

Planificarea are la bazL evaluarea riscurilor aferente activit[{ilor derulate in cadrul

edtitlfii publice Ei prioritizarea acestor activitdfi in func(ie de scorul de risc. Acest scor de risc

este cel ce va determina momentul in care respectiva activitate va fi auditatf, de cdtre structura

de audit public intern.

Avdnd in vedere faptul c[ riscurile asociate activit6lilor sunt generate de mediul economic Ei

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 sd stea la baza elaborlrii planului anual de

audit public intern.

De asemenea, pentru rcalizarea 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.

in cadrul Compartimentului Audit Public Intern planificarea anualf, gi multianuald se

face in baza normelor legale in vigoare, a procedurii de lucru scrise specifice pentru MNIR ;i
a Registrului riscurilor. Auditorul poate avea propriile analize de risc, stabilind qi alte riscuri
pentru activitatile auditabile care nu sunt cuprinse in registrul riscurilor.

lV2.Realizarea misiunilor de audit intern

in cursul anului 2019,incadrul MNTR, Compartimentul Audit Public Intern a derulat

5 misiuni de audit, din care: 3 misiuni de asigurare dup[ cum unne.az\, 2 in domeniul

financiar contabil gi 1 in domeniul resurselor umane , Ei 2 misiune ad-hoc, 1 in domeniul

funcliilor specifice qi 1 in domeniul bugetar. S-a efectuat gi o misune de de urmdrire a

modului de implementare a recomanddrilor insugite de conducere gu structurile auditate in
urma misiunilor de audit intern efectuate in perioada 2015-2017.

AUDIT
PUBLIC
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IV.2. l.Realizar ea misiunilor de asigurare
IV.2. l.Realuarea misiunilor de asigurare

III.2.1.1.La nivelul ordonatorului principal de credite

Nu este cazul.

lY.2.l.2.La nivelul entitlfilor subordonate

-Misiuni de audit privind procesul bugetar - 1 misiune

-Misiuni de audit privind activitdlileJinanciar-contabile - 2 misiuni

-Misiuni de audit privind achiziliile publice - nu a fost cazul

-Misiuni de audit intern privind resursele umane - I misiune

-Misiuni de audit privind sistemul IT - nu a fost cazul

-Misiuni de audit privind activitateo jaridicd - nu a fost cazul

-Misiuni de audit privind gestionarea Si utilizareafondurilor comunitare - nu a fost
cazul

-Misiuni de audit privindfancliile speciJice entitdlii - I misiune

La nivelul Muzeului Nalional al ldranului Romdn in anul 2019 au fost realizate un

numlr de 3 misiuni de asigurare qi 2 ad-hoc Avdnd in vedere faptul cd in cadrul unei
misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat c[ in cadrul a:

- 1 misiuni de ad-hoc s-a abordat domeniul bugetar;

2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziliilor publice;
lmisiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
0misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- 1 misiune ad-hoc s-a abordat domeniul funcfiilor specifice entitdtii.

in cadrul misiunilor de audit intem derulate in cursul anului 2019lanivelul MNTR nu au

fost raportate iregularit5fi.

in cadrul MNTR, in cursul anului 2019, nu au fost recomanddri neinsusite de cf,tre
structurile auditate.

Referitor la urmirirea implementirii recomandirilor, aceasti activitate se refer6 la
recomandirile realizate de cdtre structura de audit intern in cadrul misiunilor de asigurare din
anii anteriori, gi pentru care structura de audit intern are obligalia urmlririi modului de
implementare.

in acest context, in cursul anului 2019 au fost urmdrite un numdr de 33 recomandari, cu
urmitoare le rezultate :

,2"r"-un;; "...

6- uuo,, 
-4),

I apquc Ep

15



I
,

Muzeul Nalional al l5ranului Romfln
Compartimentul Audit Public Intern

rt anual de activitate aferent anului 2019
I

a. 20 recomanddri implementate, din care:

-15 recomand[ri implementate in termenul stabilit

-5 recomand[ri implementate dupd termenul stabilit, prin solicitarea in scris a unui nou

termen.

b. 8 recomanddri par{ial implementate (in curs de implementare), din care:

-5 recomanddri pentru care termenul de implementare nu a fost depagit

-3 recomanddri cu termenul de implementare dep[Eit

c. 5 recomanddri neimplementate, din care:

-5 recomandiri pentru care termenul de implementare nu a fost depdgit

Realizarea urmdririi recomand[rilor:

- Procedurile qi instrumentele utilizate regulamente gi norTne proprii, proceduri

operaJionale, Fiqa de urmdrire a implementlrii recomanddrilor, Calendarul de implementare a

recomanddrilor.

' Sistemul de monitorizare gi comunicare q stadiului implementdrii recomanddrilor - are la
baza procedura opera{ional5 a activitS{ii de audit public intern, Figa de urmlrire a
implementirii recomandlrilor

Domeniul Num[r de

recomandf,ri

implementate la

nivelul MNTR

Numlr de recomandiri
partial implementate la

nivelul MNTR

Numdr de recomanddri

neimplementate la

nivelul MNTR

I
termenul

stabilit

n Dupd

termenul

stabilit

Pentru care

termenul de

implementare

stabilit nu a

fost depisit

Cu

termenul

de

implement

are depdqit

Pentru care

termenul de

implementare

stabilit nu a

fost depdgit

Cu

termenul

de

impleme

ntare

depdsit
Pazd qi

protectie
J

2
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I I J

Achizilii
oublice

2

Resurse

umane

5 J

IT I

Juridic I 2

Fonduri

comunrtar

e

Func{ii

specifice

entititii

J 2 2 2

TOTAL 1 l5 5 5 J 5

TOTAL 2 20 8 5
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IV.2.2.Realwar ea misiunilor de consiliere

lY.2.2.l.La nivelul ordonatorului principal de credite

Nu este cazul.

IY.2.2.2.La nivelul entitililor subordonate

La nivelul MNTR nu au fost realizate misiuni de consiliere, degi a fost acordatl
consiliere.

IV.2.3.Realizarea misiunilor de evaluare a activitltii de audit

lY.2.3.l.La nivelul ordonatorului principal de credite
Nu este cazul

lY .2.3.2.La nivelul entitlf ilor subordonate
Nu este cazul MN[R.

PARTEA A 5 A

Comitetul de Audit Public Intern

Nu este cazul MNTR.
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PARTEA A VI A

CONCLUZII

VI.1.CONCLUZfi PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN DESFA$URATA
LA NIVELT]L INSTITUTIEI PUBLICE

VI.l.Concluzii privind activitatea de audit intern desflqurati la nivelul institu{iei

publice

in cadrul MNTR activitatea de audit s-a desfdgurat inbazaPlanului anual de audit

aprobat de manager. Activitatea stabilitd prin plan a fost indeplinitd in procent de 100%.

Auditorul a elaborat gi actualizat un program de asigurare gi imbundtdJire a calit[1ii, care

acoperi toate aspectele activit[tii de audit intern gi a urmirit continuu eficacitatea acestuia.

Acest program constl in evaluf,ri periodice interne qi externe ale calit[lii gi monitorizarea
permanenti a acestora. Fiecare component[ a programului a fost conceputd astfel incdt sf,

ajute activitatea de audit intern si producl valoare addugatd gi si imbundtSleasci operafiunile
instituliei; de asemenea; programul dd siguranll faptului ci activitatea de audit intern se

deruleazl in conformitate cu Standardele de control gi Codul de Eticd a auditorului public
intern. Contributia auditului intern la procesul de management al riscurilor - s-a constatat,

referitor la managementul riscurilor la nivelul instituliei, cd acest proces de identificare a

riscurilor este in curs de desftqurare pentru funcliile specifice in timp ce pentru func{iile
suport aceste riscuri au fost identificate, analizate gi evidenliate in registrul riscurilor.

Programul de consolidare a auditului intern a cuprins:
- revizuiri permanente privind performan{a activitdtii de audit intern;
- revizuiri periodice, efectuate prin autoevaluare.

Programul de asigurarea gi imbunltdfire a calitdlii activitAtii de audit intem a inclus
participarea auditorilor la cursuri de perfecfionare precum gi studiu individual permanent.

In ceea ce privegte nivelul general de experien!f, gi calificare al auditorilor intemi,
personalul incadrat in acest domeniu posedd cunogtin{e, calita! gi abilitdti corespunzdtoare
necesare realizdrii misiunilor de audit, prezentdnd un nivel profesional adecvat pentru
indeplinirea responsabiliti{ilor ce ii revin. Aportul auditorilor interni, reflectat in
recomandf,rile formulate, a contribuit la facilitarearealizdrii obiectivelor institutiei.

Auditul intern, printr-o abordare sistematicd qi metodicd, fumizeazd asigurarea
obiectivl gi consiliazd managementul cu privire la nivelul de func{ionalitate a sistemelor de

VI.2.Concluzii privind activitatea de audit intern desfisurati la nivelul entitltilor
subordonate

in cadrul MNTR activitatea de audit s-a desftEur atinbazaPlanului anual de audit

aprobat de manager. Activitatea stabiliti prin plan a fost indeplinitd in procent de 100%.
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PARTEA A VII A

PROPUNERI PENTRU iUTUNATAFNNA ACTIVITATII DE AIJDIT INTERN

VII.l.Propuneri privind imbunitifirea activitifii de audit intern desfl;urati la nivelul
institufiei publice

Alocarea a 2 posturi de auditor la nivelul Compartimentului Audit Public Intern din

cadrul MNTR.

Vll.2.Propuneri privind imbunititfirea activitl(ii de audit intern desfb;urati Ia nivelul
entitifilor subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate

infiinlarea celor 2 posturi de auditor la nivelul Compartimentului Audit Public Intern

din cadrul MNTR, conform legislafiei in vigoare.
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