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RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT PE ANUL 2014 

 

 Elaborat de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de 

Administrație al SC Activitatea Goscom SA , în conformitate cu OUG 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 Comitetul de Audit a fost constituit la data de 30 octombrie 2013, cu 

următoarea componență: dl.Țambă Aurelian , dl.Răsădean Florin , 

dl.Timariu Nicolae. Acest comitet a fost constituit din administratori 

neexecutivi , în conformitate cu legislația.  

 De la data de 23 aprilie 2014 , domnul Timariu Nicolae, nu a mai 

făcut parte din acest comitet , fiind numit director al societății și devenind 

astfel administrator executiv. 

 

Competențele principale ale comitetului de audit sunt :  
• Stabilirea responsabilităților de raportare financiară, inclusiv:  
• Monitorizarea exactității informațiilor financiare  
• Revizuirea mijloacelor de control intern ale companiei  
• Supravegherea activității auditorului extern și oferirea de recomandări 

consiliului cu privire la numirea acestora  
• Supravegherea tuturor comunicărilor de natură financiară, inclusiv 

raportări și dezvăluiri de natură financiară și corporativă  



• Interacțiunea comitetului de audit și comunicarea acestuia cu întreg 

consiliul și cu celelalte comitete din cadrul consiliului  

• Supravegherea auditorului extern, inclusiv stabilirea de ținte clare și 

evaluarea performanței 

• Supravegherea controalelor interne asupra raportărilor financiare  

• Prioritizarea ordinii de zi a comitetului cu privire la cele mai 

importante aspect 

• Supravegherea auditului intern, inclusiv stabilirea de ținte clare și 

evaluarea performanței  

• Supravegherea conformității din punct de vedere legal/al 

reglementărilor  

• Supravegherea riscului, inclusiv înțelegerea rolului comitetului de 

audit de supraveghere a riscului  

• Supravegherea Compartimentului  Financiar, inclusiv evaluarea 

performanței acestuia și stabilirea planului de succedere  

• Deținerea de informații la zi cu privire la schimbările care afectează 

compania (contabile, de risc, tehnologice) 

 
 

Comitetul de audit stabilește relații în principal cu:  
• Consiliul de Administrație  
• Conducerea  
• Auditorul extern  
• Acționarii  
 
 Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit 

îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



 

 Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiunilor ce îi 

revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre 

următoarele obiective: 

a) monitorizarea procesului de raportare financiară; 

b) monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, şi 

de management al riscurilor din cadrul SC Activitatea Goscom SA 

c) monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate; 

d) verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar extern. 

 În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a 

constatat următoarele: 

• Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod 

corespunzător, cu respectarea prevederilor Ordinului 

nr_______________ privind principalele aspecte legate de 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor Publice. 

• Urmare monitorizării eficacității sistemelor de control, comitetul de 

audit a constatat că acestea sunt structurate astfel: 

• Control financiar preventiv – acest sistem fiind organizat în 

conformitate cu prevederile O.G. 119/1999 cu modificările și 

completările ulterioare. Toate operațiunile și documentele ce se 

supun vizei CFP au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză 

în anul 2014. 

• Pentru anul 2014 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-

neiȘuluțiu Ana și în cazul lipsei acesteia d-lui Andreșoiu Ioan 

• Societatea are elaborate norme de CFP tabel cu operațiunile și 

documentele supuse CFP. Trimestrial se întocmesc raportări cu 



numărul și valoarea operațiunilor supuse vizei, rapoarte care se 

transmit conducerii Societăți Comerciale. 

-  Controlul Financiar de Gestiune 

SC Activitatea Goscom S.A. are organizat și Controlul Financiar de 

Gestiune în conformitate cu prevederile H.G. nr.1151/2012. Pentru anul 

2013 persoanele desemnate pentru executarea Controlului Financiar de 

Gestiune au fost d-na Șuluțiu Ana . S-a constatat întocmirea unui plan 

anual de control precum și existența proceselor verbale de verificare 

trimestriale. Acestea s-au întocmit regulat și au fost supuse aprobării 

directorului. Nu au fost constatate abateri de la legislație și normele 

contabile. 

• Audit Intern 

În cadrul S.C. Activitatea Goscom  S.A. nu este înființat și nu funcționează 

un compartiment de Audit Intern.  

• Audit financiar extern 

Consiliul de Administrație al societății  a numit  auditorul financiar 

independent Muntean Silvia  în vederea auditării anului financiar 2014. 

• În urma verificărilor și monitorizărilor efectuate, comitetul de audit a 

constatat îndeplinirea cerinței privind independenţa auditorului 

financiar extern. 

 Unul dintre cele mai importante standarde ce compun Codul 

controlului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

946/2005, este standardul referitor la managementul riscurilor. 

Conform standardului mentionat mai sus, fiecare entitate publica are 

obligatia de a analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile legate de 

desfasurarea activitatilor sale, sa elaboreze planuri corespunzatoare în 

directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si sa numeasca 

responsabili pentru aplicarea planurilor respective. 

Un management al riscurilor este necesar deoarece atât în societate, 

cât si în mediul în care aceasta actioneaza, exista incertitudini de natura 



amenintarilor în realizarea obiectivelor, sau de natura oportunitatilor. Orice 

manager trebuie sa-si puna problema de a gestiona amenintarile, iar riscul 

reprezinta incertitudinea în obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o 

combinatie între probabilitate si impact. 

Pentru atenuarea riscului trebuie luate măsuri întreprinse pentru 

diminuarea probabilitatii  de aparitie a riscului sau/si de diminuare a 

consecintelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar 

materializa.  

 În conformitate cu Ordinul 109, S.C. Activitatea Goscom  S.A. are 

îndeplinite obligațiile prevăzute de standardul riscurilor și are întocmite 

registrele riscurilor pentru toate compartimentele funcționale. 

În ceea ce privește sistemul de management al riscurilor de accidentare și 

îmbolnăvire profesională, acesta a fost întocmit prin evaluarea locurilor de 

muncă de către Persoana fizică autorizată Oprişa Cristian 

Alexandru persoană specializată și autorizată în acest domeniu. 

De asemenea, comitetul de audit a constatat existența procedurilor 

pentru organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței 

analitice și sintetice a elementelor patrimoniale. Organizarea gestiunilor de 

valori materiale și bănești este conformă cu Legea nr.22/1969, asigurându-

se reflectarea în evidențele sintetice și analitice ale societății a tuturor 

elementelor patrimoniale. 

În cadrul S.C. Activitatea Goscom  S.A. evidența contabilă a fost 

condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind 

efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate principiile și 

metodele contabilității. 

Societatea asigură conducerea, evidența și păstrarea tuturor 

registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, păstrare și 

arhivare. 

În conformitate cu prevederile art.51, alin.(1), lit.d) din O.U.G. 

109/2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 



publice, raportul comitetului de audit și raportul de audit anual, vor fi făcute 

publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de 

administratie. 

 

 

Comitetul de audit : 

 


