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HOTARARE NR. 70 DIN 27.04.2018,
—

privind aprobarea raportului pentru anul 2017 al Comitetului de audit
din cadrul Consiliului de administratie

Adunarea generală a acţionarilor SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
IASI S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 122/1473/2013, avand

CUI. 32175213,

intrunita pentru a doua oara intrucat la sedinta convocata pentru data de 26.04.2018 nu s-a intrunit
cvorumul necesar, la sediul societatii, azi, 27.04.2018 ora 12.00,

Fiind legal constituita,
Având în vedere:
a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 152/27.06.2013, privind infiintarea

SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.,
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si

b)

completarile ulterioare,
c) O.U.G. nr. 109/201 1, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

d) raportul pentru anul 2017 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie
nr. 6337/20.04.2018;
e) Hotararea C.A. nr.

5/26042018, privind aprobarea raportului pentru anul 2017 al

Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie
În temeiul art. 8.4

—

8.6 din Actul constitutiv,

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

Art.

1

HOTARAŞTE:
Se aproba raportul pentru anul 2017 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de

administratie nr. 6337/20.04.2018.

Art.

2

Prezenta hotărâre se va comunica celor interesati pentr

Adunarea generală a acţionarilor:
1.

Constantin—Florin Serbescu

2. Vasile Tiron

usă la îndeplinire.

OE IRA/kSb

::<)“ .

—

—

Presedinte Consiliu de administratie,
prof. univ. dr. ing. Co istantin Salceanu

v"

Secretar A.G.A.,

Cristina Olariu—Cotnăreanu

Să
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Blănaru Constantin—Adrian

2. Ostaficiuc Marius—Eugen
3.

Sălceanu Constantin
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Informaţii generale Societatea Compania de Transport Public laşi S.A.

Societatea C.T.P. Iaşi S.A. este persoană juridică, înfiinţată în temeiul prevederilor Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului laşi nr. 152 din 27.06.2013 şi funcţionează ca societate pe acţiuni, cu autonomie
financiară şi pe bază de autogestiune, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului
Iaşi.

Societatea C.T.P. Iasi S.A. are sediul în Municipiul laşi, str. Silvestru nr. 5, C20, camera
3 şi a fost înmatriculată la Camera de Comerţ şi Industrie Oficiul Registrului Comerţului Iasi
cu nr. J22/1473/27.08.2013.
Societatea C.T.P. Iaşi este operator pentru transportul international de persoane cu
autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui tert, cu licenta nr. 1056828 cu valabilitate
de la 21.04.2016 până la 20.04.2026 si înscrisă în Registrul Operatorilor de Transport la
numărul 2652/lS/2016.
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul
—

Comerţului Iaşi.
Activitatea principală a societăţii, codificată în conformitate cu nomenclatorul CAEN
este 4931 — Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Ca activităţi
secundare, societatea prestează şi următoarele servicii:
—

—

—

—

—

—

activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
activităţi de închiriere cu autovehicule rutiere grele;
transporturi rutiere de mărfuri;
scoli de conducere;
alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi;
întreţinerea si repararea autovehiculelor;
activităţi de testări şi analize tehnice.

Capitalul social se divide în acţiuni, acţionarul unic fiind Municipiul laşi. Capitalul social
poate fi redus sau majorat, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii
şi a actului constitutiv.
2. Cadrul de

funcţionare a Comitetului de audit

Comitetul de audit este un comitet permanent subordonat direct Consiliului de
administraţie, având rolul de a—I asista în realizarea atribuţiilor pe linia auditului intern şi în
îndeplinirea responsabilităţilor sale în domeniul raportării financiare. De asemenea are si
funcţie consultativă în ceea ce priveşte strategia si politica societăţii privind auditul intern şi
auditul financiar extern, precum şi controlul modului în care riscurile seminificative sunt
administrate.
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Comitetul de audit asistă Consiliul de administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor
sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern şi acela al administrării riscului.
Este constituit din 3 membri ai Consiliului de administratie Membrii comitetului de audit
îndeplinesc următoarele condiţii: să fie membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie cel
putin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competente in domeniul contabilităţii
si auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective,
Comitetul de audit are calificările prevăzute de lege in domeniul in care îşi desfăşoară
activitatea Societatea Compania de Transport Public laşi S.A.
Comitetul de audit poate fi convocat de către preşedintele Consiliului de administratie
sau de către directorul general al societatii.
Pentru validitatea deciziilor Comitetului de audit este necesară prezenta a cel puţin
jumătate din numărul membrilor comitetului, deciziile luându—se prin vot deschis, exprimat de
majoritatea membrilor prezenti.
,

,

Motivat de încetarea mandatului de administrator, in cursul anului 2017, Comitetul de
audit a avut două componente, după cum urmeaza:
—

În

conform
Hotărârii
C.A.
O1,01.2017—12.08,2017,
perioada
nr.
4/04.11.2013, privind constituirea Comitetului de audit, membrii Comitetului au fost:
luliu- Cosmin Coman
Cristina—Daniela Oteleanu

1.

2.
3.
—

Constantin Sălceanu.

În perioada 28.09.2017—31.12.2017, conform Hotărârii C.A. nr. 3/28.09.2017,
privind constituirea Comitetului de audit, Comitetul a fost format din următorii

membri:

Blănaru Constantin—Adrian
2. Ostaficiuc Marius—Eugen
3. Sălceanu Constantin
1.

perioada raportată Comitetului de audit a indeplinit următoarele atributii:
- monitorizarea procesul de raportare financiară: a luat act de constatările auditorului
extern care a prezentat Raportul auditorului independent nr. 4953/27.03.2017 pentru
anul 2016 s-au auditat situatiile financiare care cuprind bilanţul la 31 decembrie 2016,
contul de profit si pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor
de trezorerie, întocmite sub toate aspectele semnificative şi prezintă poziţia financiară a
entităţii la 31.12.2016 precum si performanta financiară, fluxurile de trezorerie în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu
modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale;
In

—
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monitorizarea auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare
anuale consolidate;
verificarea faptului ca auditorul statutar este independent faţă de entitate;
În cadrul rapoartelor întocmite şi adresate Consiliului de administraţie, comitetul de
audit poate formula recomandări privind îmbunătăţirea auditului intern, controlului intern şi
auditului statutar.
—

—

3. Scopul raportului
Scopul raportului este prezentarea activităţii Comitetului de audit din cadrul societăţii
C.T.P. Iasi S.A. in anul 2017. Totodată în raport sunt prezentate concluziile rezultate în urma
desfăşurării activităţilor de monitorizare a eficacităţii sistemelor de control intern şi de audit
intern, dar şi din monitorizarea relaţiilor cu auditorul extern, care are rolul de a emite o opinie
independentă asupra situaţiilor financiare ale societăţii.
Raportul este destinat Consiliului de administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor a
Societăţii Compania de Transport Public lasi S.A.
4. Documentele analizate

Documentele care au stat la baza elaborării raportului de activitate pentru anul 2017,
structurate pe principalele obiective,:sunt următoarele:
documente referitoare la existenţa şi funcţionarea sistemului de control
intern managerial:
Decizia nr. 11022/25.07.2017 privind actualizarea Comisiei de Monitorizare a
Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Societăţii C.T.P. laşi S.A.;
Convocatoare ale membrilor Comisiei de monitorizare;
Procesele verbale ale sedintelor Comisiei de monitorizare
Situaţia centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern/managerial la 31.12.2017 nr.
1057/22.01.2018;
- Chestionare de evaluare a gradului de implementare;
Raport anual al directorului nr. 1083/22.01.2018;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii C,T.P. laşi;
- Fişe ale posturilor;
Procedura de sistem;
Proceduri operaţionale;
- Alte documente prezentate.
—

—

;

—

—

—

—

—

.

documente referitoare la organizarea şi funcţionarea controlului financiar de
gestiune şi controlului financiar preventiv:
Organigrama şi R.O.F. — ul Societăţii C.T.P lasi S.A.;
Fişe ale posturilor;
- Acord emis de către Primăria Municipiului laşi conform O.M.F.P. nr. 923/2014
(republicat) cu numărul 111890/09.11.2017 pentru exercitarea activităţii de
—

—
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control financiar preventiv propriu in cadrul Societăţii Companiei de Transport
Public Iaşi S.A. pentru doamna Butnariu Mihaela;
Decizia nr. 1017/29.11.2017 emisă de directorul general al societăţii pentru
completarea şi modificarea deciziei nr. 1530/16.12.2016 în vederea stabilirii
persoanelor responsabile cu exercitarea vizei de control financiar preventiv în
cadrul Societăţii C.T.P. laşi S.A. si cadrului exercitării controlului financiar
preventiv cu anexele corespunzătoare;
Procedura operaţională nr. 6155/21042017 — privind organizarea si
exercitarea controlului financiar propriu.
Procedura operaţională nr. 6161/21.04.2017 — privind desfăşurarea activităţii de
control financiar de gestiune.
—

—

—

intern:

.

documente referitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public
—

Acorul

privind

înfiinţarea

biroului

de audit public intern

nr.

100125/

29066/14032017;
Avizul nr, 100132/29464/15032017 privind numirea în funcţia de auditor intern;
—

Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;
Fişa de post — auditor intern;
Plan de acţiune privind asigurarea si îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit
public intern în anul 2017 nr. 5703/10042017
Carta auditului intern nr. 9208/16.06.2017 din cadrul Societăţii CTP, laşi S.A.;
Normele metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern în
cadrul Societăţii Compania de Transport Public lasi S.A. avizate de către
Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Iasi cu nr,
100345/72111/17072017;
Organigrama şi statul de funcţii al S.C.TP, Iaşi S.A.;
Raport anual privind activitatea de audit intern la Societatea Compania de
Transport Public lasi S.A. cu anexele corespunzătoare nr. 792/16.01.2018;
Legislaţia specifică.
-

—

—

—

—

—

—

—

—

riscurilor:

documente referitoare la existenţa şi funcţionarea sistemului de management al
Decizia nr. 5592/30.12.2016 privind actualizarea Comisiei de gestionare a
riscurilor;
Procedura de sistem ”PS_02. — Managementul riscurilor" nr. 15101/02.10.2017;
- Procedură de sistem ”PS.03. — Managementul neregularităţilor" nr. 15100/
02.10.2017;
—

—

documente referitoare la contractarea şi exercitarea auditului extern statutar asupra
situaţiilor financiare ale societăţii:
Contractul de prestări servicii nr. 7/29092016;
—

—
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Consideraţii legate de organizarea şi funcţionarea controlului financiar de
gestiune şi controlului financiar preventiv
5.

5.1. Controlul financiar de gestiune
Activitatea de control de gestiune este organizată în cadrul societăţii în baza
prevederilor legale ale OUG. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei
economico—financiare aprobată prin Legea 107/04.04.2012 si H.G. 1151/27.12.2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului

financiar de gestiune.
Activitatea este organizată în cadrul compartimentului C.F.G. al societăţii prin
intermediul unui controlor financiar de gestiune.
În anul 2017, în cadrul compartimentului C.F.G. au fost efectuate urmatoarele activitati:
- elaborarea Program de control financiar de gestiune pentru anul 2017 nr.
6549/28.12.2016 având în vedere prevederile legale ale O.U.G. 94/2011 aprobată prin Legea
107/04.04.2012 si H.G. 1151/27.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune
14 verificări gestiuni conform reglementărilor interne;
verificări în teren privind activitatea verificatorilor valori;
inventar anual la tonete, dispecerate, casieria colectoare şi soferi, cu respectarea
prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii
anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii.
În urma punctării cu evidenţele financiar—contabile, nu au fost constatate diferenţe în
plus sau minus faţă de stocurile scriptice.
—

—

—

5.2. Controlul financiar preventiv
Activitatea de control financiar preventiv a fost organizată în cadrul societăţii in baza
prevederilor legale ale Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu şi a Ordonanţei nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată.
Toate proiectele de operaţiuni supuse vizei C.F.P. au fost înscrise în Registrul privind
operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventive şi s-a intocmit Raportul privind
activitatea de control financiar preventiv cu nr.73/03.01.2018. În anul 2017 nu au existat
refuzuri de viză.
6.

intern

Consideraţii legate de organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public

Funcţia de audit intern este organizată conform prevederilor legale în vigoare — Legea
nr. 672/2002 privind auditul public intern şi Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru
7
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aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern — şi reprezintă
o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare si consiliere, concepută să
adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile societăţii; ajută managementul societăţii să îşi
îndeplinească obiectivele, printr—o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de
guvernanţă.
Activitatea de audit public intern se exercită în cadrul societăţii prin respectarea cadrului
legislativ şi procedural aplicabil de către auditorul intern angajat cu normă întreagă din Biroul

Audit intern.

Este asigurată independenţa funcţiei de audit public intern în cadrul societăţii. Conform
organigramei societăţii, Biroul Audit Intern este subordonat direct directorului general,
asigurându—se raportarea activităţii celui mai înalt nivel al conducerii, asigurându—se
independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi
formularea unor recomandări adecvate soluţionării acestora. Prin atribuţiile pe care le are,
exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de alte structuri ale
societăţii şi nu este implicat în elaborarea procedurilor de control sau în exercitarea activităţilor
supuse auditului intern.
Referitor la aplicarea şi respectarea procedurii de numire a auditorului intern, în anul
2017 s—a obţinut avizul nr, 100132/29464/15.03.2017 pentru numirea în funcţia de auditor
intern a salariatului din cadrul biroului.
Auditul intern s—a desfăşurat în concordanţă cu Codul privind conduita etică a

auditorului intern.
Nu au fost semnalate în anul 2017 cazuri de încălcare a normelor de conduită etică a
auditorului intern implementat la nivelul biroului.
La nivelul S. Compania de Transport Public Iasi S.A., este elaborată o procedură
operaţională cu nr. de înregistrare 2318/13022017 referitoare la activitatea de planificare
multianuală si anuală, iar această planificare se realizează ţinând cont de structurile
functionale din cadrul entitătii.
Pentru perioada 2017—2019 afost elaborat şi aprobat de conducerea unităţii Planul
strategic/mutianual de audit intern al Societăţii C.T.P, IASI SA, nr. 6155/20.12.2016.
Planul anual a fost stabilit în baza Planului strategic/multianual aprobat cu nr.
6156/20.12.2016, ţinând cont de analiza riscurilor structurilor funcţionale din cadrul societăţii.
La nivelul S. Compania de Transport Public laşi SA în anul 2017 au fost realizate un
număr de 1 misiune de asigurare în domeniul financiar—contabil cu tema ”Auditul activităţii de
decontare a gratuităţilor şi diferentelor de tarif, acordate de societate în baza contractului de
delegare” şi s—a initiat misiunea de asigurare în domeniul achizitiilor publice cu tema
“Atribuirea şi adminsitrarea contractelor de achiziţii publice procedură simplificată“, misiune
finalizată în 2018.
Conform Planului anual de audit, s—a desfăşurat o misiune de consiliere formalizată cu
tema “ Auditul activităţii de planificare a mijloacelor de transport si a resurselor umane,
aparţinând Sectiei nr. 1".
Planul anual de audit nu a suferit modificări.
—
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acord cu prevederile punctului 2.3.7. din H.G. nr, 1086/2013, la nivelul structurii de
audit intern s—a elaborat un program de asigurare si îmbunătăţire a calităţii (PAlC) cu nr.
5703/10.04.2017.
Pe lăngă misiunile de audit public intern, auditorii interni au obligaţia să îşi
îmbunătăţească pregătirea profesională. Formarea profesională continuă se realizează
conform prevederilor legale in cadrul unei perioade de minim 15 zile lucrătoare pe an. Astfel
pe parcursul anului 2017, auditorul intern a participat la cursul "auditul proceselor de achiziţii
publice”, precum si la participări la Conferinţa naţională de control intern managerial si audit
public intern ediţia a V—a, Conferinţa naţională ant/fraudă şi anticorupţie ediţia III—a organizate
de Institutul National de Control Intern din Romania.
În

,

.

Consideraţii legate de existenţa şi funcţionarea sistemului de control intern
managerial
Activităţile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial (SClM) din cadrul Societăţii C.T.P. laşi S.A. sunt
asigurate de către comisia special constituită în acest scop, prin decizia directorului general nr.
7.

4313/17.11.2016.
Principalele activităţi desfăşurate pentru continuarea implementării si monitorizării
Sistemului de control intern au vizat:
7.1. Actualizarea Comisiei de Monitorizare — Decizia 595 cu nr. înregistrare
11022/250720174
7.2. Revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de
Monitorizare. — nr. înregistrare 4323 / 16,112076.
7,3. Elaborarea „Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern
Manageriaf' nr. înregistrare 3678/ 02. 03. 201 7.
7.4. Acţiuni de instruire, indrumare si control care au condus la un număr de 12
întâlniri ale Comisiei de Monitorizare, protocolate prin procese verbale. Au
fost stabilite împreună cu toţi cei 22 de şefi de structuri functionale,
următoarele: activităţile procedurabile, obiectivele specifice) indicatorii de
măsurare a obiectivelor specifice.
7.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare anuală a tuturor celor 22 de
structuri funcţionale.
Redactarea situatiei centralizatoare.
Elaborarea situatiei sintetice — nr. înregistrare 1057/22012018.
7.6. Elaborarea raportului anual — nr. înregistrare 1083/22012018. S—au
implementat integral un număr de 9 standarde, 6 standarde sunt parţial
implementate şi un singur standard neimplementat.
Controlul intern este privit ca fiind o importantă funcţie managerială prin care
managementul îşi construieşte şi dezvoltă toate instrumentele necesare pentru a fi în orice
moment pregătit să facă faţă tuturor situaţiilor atipice care ar putea afecta îndeplinirea
—
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obiectivelor generale ale organizaţiei. Astfel, prin funcţia de control intern, managementul
constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care Ie—au determinat şi
dispune măsurile corective sau preventive care se impun,
Având în vedere cele prezentate şi în corelare cu planul de implementare a Sistemului
de Control intern Managerail, considerăm că acţiunile întreprinse până în prezent au fost
efectuate conform planificării, dar mai ales, si—au atins scopul propus, de asumarea
responsabilităţilor, de întărire a disciplinei de muncă, gestionarea cu simţul răspunderii a
tuturor atribuţiilor de serviciu.

Organizarea si implementarea Sistemul de Manaqement Inteqrat
8.1. Conducerea companiei si—a asumat ca şi misiune organizaţională, asigurarea realizării
funcţionării tuturor activităţilor în condiţii de siguranţă si stabilitate, cu îndeplinirea standardelor
de calitate. Astfel, a fost fundamentat un sistem de management integrat, implementat în
conformitate cu cerinţele standardelor de management:
» SR EN ISO 9001:2008 — Managementul calităţii;
» SR EN ISO 14001:2005 — Managementul mediului;
» SR OHSAS 180012008 — Managementul securităţii si sănătăţii în muncă;
» al codului controlului intern managerial (Ordinul MFP. nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice).
8.2. Susţinerea cu succes a Auditului de Supraveghere, efectuat de auditorii externi de la
societatea SRAC CERT — nr. înregistrare 25036/03.11.2017,
8.

Mentinerea certificărilor pentru:
» Sistemul de Management al Calităţii —standard ISO 9001
» Sistemul de Management al Mediului ISO 14001
» Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale —
referenţialul OHSAS 18000
8.3.Realizarea unui număr de 6 misiuni de audit desfăşurate pe teme diferite
(management, calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) dintre care numai una,
„Modul de constituire, înregistrare, organizare şi funcţionare a Comisiilor care activează în
cadrul Companiei de Transport Public Iasi” se finalizează prin înregistrarea a 2 neconformităţi
si 5 domenii de îmbunătăţire
—

9.

riscurilor

Consideraţii asupra existenţei şi funcţionării sistemului de management al

9.1. Managementul riscului este o parte esenţială a managementului strategic al
societăţii,prin care se abordează metodic riscurile asociate activităţilor cu scopul de a se
înţelege potentialele avantaje si dezavantaje care ulterior pot afecta activitatea curentă a
organizaţiei.
Pentru funcţionarea sistemului de management al riscurilor s—a avut în vedere
următoarele activităţi:
10
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9.1.1. Actualizarea Comisiei de Gestionare a Riscurilor — Decizia nr. 1560 cu
nr. înregistrare 6692 / 30.12.2016.
Elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Gestionare a
Riscurilor —nr, înregistrare 16659 /30.10.2017.
9.1 .1, Elaborarea următoarelor proceduri de sistem:
» „PS. 02 - Managementul riscuri/oft— nr. înregistrare 15101 /02.10.2017.
"» „PSOS
Managementul neregularităti/of'— nr. înregistrare 15100/ 02.10.2017.
9.1.2. Elaborarea Registrului riscurilor înregistrat cu nr.18571 /05.12.2017.
S—a realizat centralizarea la nivel de companie a documentaţiilor aferente Registrului
Riscurilor, Lista activităţilor şi riscurilor specifice întocmite pe structuri funcţionale.
—

9.2. Implementarea cerintelor Strateqiei Nationale Anticoruptie.
Prin sistemul de management al riscurilor implementat, se urmăreşte îmbunătăţirea
profilului de risc si al vulnerabilitătilor, prin administrarea procesului global de identificare,
evaluare si monitorizare a riscurilor şi de implementarea a controlului necesar pentru a
menţine expunerea la vulnerabilitati la un nivel acceptat.
9.2.1. Constituirea „Grupului de lucru pentru integritate” — nr. înregistrare
9.2.2. Elaborarea „Planului de Integritate ” al companiei — nr. inregistrare
14093/18.09.2017.
9.2.3. Documentare, elaborare si redactarea „Declaraţiei de aderare” la Strategia
Nationala Anticoruptie nr. înregistrare14091/18.09.2017.
9.2.4. Iniţierea acţiunilor privind implementarea Anexei nr.4 — Standard General
Publicarea informatiilor de interes public şi a Anexei nr.5 — Standard —
Publicarea informatiilor de interes public privind întreprinderile publice din
cadrul Strategiei Naţionale Anticoruptie 2016-2020.
—

—

contractarea şi exercitarea auditului extern financiar
(inclusiv statutar) asupra situaţiilor financiare ale societăţii
Întrucât Societatea C.T.P. Iasi S.A. este o persoană juridică de interes public, în sensul
reglementărilor legale de la art. 34 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, aceasta are obligaţia
10. Consideraţii legate de

legală de a supune situaţiile financiare auditului financiar.
În baza prevederilor legale, societatea a contractat în anul 2016 servicii de audit
financiar, Tncheindu-se în acest sens contractul de prestări servicii nr. 7/29.09.2016 cu
Societatea Expert — Audit S.A., cu valabilitate pentru perioada 06.06.2016 06.06.2019,
Obiectul contractului este reprezentat de prestarea următoarelor servicii:
- audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit adoptate integral
de Camera Auditorilor Financiari din Romania ("lSA"), al situaţiilor financiare ale Societăţii
C.T.P. lasi S.A. pentru exerciţiile financiare 2016, 2017 si 2018 încheiate, întocmite în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 emis de Ministerul Finanţelor Publice din
România pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
—
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adecvate, pe bază de elemente probante şi în urma
analizei sistemelor contabile şi de control financiar intern Prestatorul a furnizat astfel, raportul
asupra auditului situaţiilor financiare nr. 6449/23042018
Conform raportului, auditorilor financiari s—a constatat că:
s—a efectuat un audit in conformitate cu Standardele internaţionale de Audit,
adopatate de Camera Auditorilor Financiari din România;
obiectivele auditorului staturat constă in obtinerea unei asigurări rezonabile privind
măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si în emiterea unui raport
al auditorului care include opinia sa.
În urma efectuării verificărilor

—

11. Concluzii
În urma desfăşurării activităţilor de monitorizare

asupra eficacităţii sistemelor de control
intern, a activităţilor de control financiar, de audit intern şi extern, activităţi care influenţează
sau au un impact major asupra procesului de raportare financiară, putem concluziona că în
cadrul Societăţii C.T.P. laşi S_A_ există şi se manifestă o preocupare permanentă pentru
funcţionarea adecvată, eficientă şi conformă a acestora.
Activităţile de control financiar preventiv şi de gestiune sunt organizate şi funcţionează

în cadrul societăţii conform normelor legale în vigoare.
Auditul intern îşi îndeplineşte cu eficienţă obiectivele în cadrul societăţii, exercitând un
control adecvat asupra activităţilor din sfera auditabilă, principala sa preocupare fiind
adăugarea de valoare prin îmbunătăţirea performanţelor tuturor acestor activităţi auditate.
Societatea şi—a creat si dezvoltat sistemul de control intern managerial care asigură
într—o mare măsură atingerea obiectivelor specifice ale societăţii, cât şi pe cele legate de

raportarea financiară.
La nivelul societaţii există un sistem de management al riscurilor, aflat în fază de
implementare.
Auditul extern, statutar, asupra situaţiilor financiare ale societăţii a fost contractat,
asigurându—se condiţiile de independenţă necesare pentru obţinerea unei opinii corecte şi
obiective în legătură cu asigurarea că situaţiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de
vedere semnificative poziţia financiară a sdocietăţii, performanţa sa financiară şi fluxurile sale
de trezorerie aferente exerciţiului financiar la care se referă, în conformitate cu reglementările
legale financiar contabile şi standardele aplicabile.
COMITETUL DE AUDIT:

Sălceanu Constantin .......................
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