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1. Scopul 
Manualul are ca scop stabilirea cadrului de reglementare i a procedurilor pentru planificarea i 

efectuarea auditului în vederea acord rii/actualiz rii/modific rii/ reînnoirii certificatului 
ERI/FI/certificatului de siguran /autoriza iei de siguran , a supravegherii prin audit i a auditului intern 
din cadrul ASFR.  

2. Domeniul de aplicare 
Manualul se utilizeaz  în cadrul procesului de audit efectuat de ASFR la operatorii economici care 

solicit  un certificat ERI/FI/certificat de siguran /autoriza ie de siguran  sau la  de in torii de certificat 
de siguran , autoriza ie de siguran  sau certificat ERI/FI pentru actualizarea /modificarea/ reînnoirea 
acestora sau pentru supravegherea modului de implementare a sistemului de management al 
siguran ei/sistemului de între inere a vagoanelor de marf . De asemenea, metodologia din manual se 
aplic  i în cadrul procesului de audit intern efectuat de ASFR pentru evaluarea activit ii proprii.  

3. Documente de referin  
 Regulamentul (CE) nr. 1077/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metod  de 

siguran  comun  pentru supravegherea exercitat  de autorit ile na ionale de siguran  dup  
eliberarea unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran ;  

 Regulamentul (CE) nr. 1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metod  de 
siguran  comun  pentru monitorizarea pe care trebuie s  o aplice întreprinderile feroviare i 
administratorii de infrastructur  dup  primirea unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de 
siguran , precum i entit ile responsabile cu între inerea; 

 Regulamentul (CE) nr. 1158/2010 al Comisiei din 09 decembrie 2010 privind o metod  de 
siguran  comun  pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de 
siguran  feroviar ; 

 Regulamentul (CE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metod  de 
siguran  comun  pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea autoriza ie de 
siguran  feroviar ; 

 Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 privind metoda comun  de 
siguran  pentru evaluarea riscurilor i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009; 

 Regulamentul (CE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comun  de 
siguran  pentru evaluarea riscurilor i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009; 

 Regulamentul 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entit ilor 
responsabile cu între inerea vagoanelor de marf  i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
653/2007; 

  OMT nr. 820/2013 privind m suri pentru aplicarea Regulamentului 445/2011 al Comisiei din 10 
mai 2011 privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor de 
marf  i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 

 OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a 
certificatelor de siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din 
România cu modific rile ulterioare; 

 OMT nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autoriza iilor de siguran  
administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar  din Romania; 
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 SR  EN  ISO  9000:2006 - Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale si 
vocabular; 

 SR  EN  ISO  9001:2008 -  Sisteme de management al calit ii.Cerin e; 
 SR EN  ISO  19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii  i/sau de 

mediu; 
 SR  EN  ISO/CEI  17000:2005- Evaluarea conformit ii. Vocabular i principii generale; 
 SR EN  ISO/CEI  17021:2007- Evaluarea conformit ii. Cerin e pentru organisme care 

efectueaz  audit i certificare de sisteme de management; 
 SR  ISO/TR  10013:2003 - Linii directoare pentru documenta ia sistemului de management al 

calit ii; 
 OG 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor; 
 HG 626/1998 privind organizarea i func ionarea AFER, cu modific rile i complet rile 

ulterioare. 
 

4. Defini ii i prescurt ri 
Defini ii 

 Audit – proces sistematic, independent i documentat în scopul ob inerii de dovezi de audit i 
evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. 
 Preaudit - este prima etap  a procesului de audit prin care se realizeaz  o serie de activit i 
specifice: stabilirea echipei de audit, contactul cu organiza ia auditat , examinarea i evaluarea 
documentelor, întocmirea planului de audit, atribuirea responsabilit ilor în cadrul echipei de audit i alte 
activit i similare. 
 Audit la fa a locului – este etapa procesului de audit care se desf oar  la sediul i/sau la 
structurile teritoriale ale organiza iei auditate i în care se realizeaz  o serie de activit i specifice: 
reuniunea de deschidere, efectuarea interviurilor, colectarea dovezilor de audit, concluziile auditului i 
reuniunea de închidere. 

Postaudit – este etapa procesului de audit  în care se elaboreaz  i se transmite raportul de audit i 
se primesc planurile de ac iuni corective, respectiv preventive; 
 Auditul de urm rire - este procesul de audit în care se verific  eficacitatea implement rii 
ac iunilor corective. 

Audit de evaluare -  este auditul care se efectueaz  pentru ob inerea de dovezi obiective la 
acordarea/reînnoirea certificatului/autoriza iei de siguran   precum i la 
acordarea/actualizarea/modificarea/reînnoirea certificatului ERI/FI. 

Auditul de supraveghere – este auditul care se efectueaz  în timpul perioadei de valabilitate a 
certificatului de siguran /autoriza iei de siguran , respectiv a certificatului ERI/certificatului FI în 
scopul ob inerii de dovezi obiective, care s  ateste respectarea cerin elor  care au stat la baza acord rii 
acestor documente i de implementare a SMS. 

Procese auditate – sistemul de management al siguran ei feroviare, sistemul de între inere a 
vagoanelor de marf  sau  p r i ale acestora. 

Neconformitate - neîndeplinirea uneia sau a mai multor cerin e  cuprinse în Regulamentele (UE) 
nr. 1158/2010,  1169/2010, 445/2011,  Regulamentul (CE) nr. 352/2009, sau cuprinse în alte documente 
de referin  specifice activit ilor de transport feroviar. 
 În func ie de impactul neconformit ilor asupra sistemului de management al siguran ei feroviare 
respectiv asupra sistemului de între inere a vagoanelor de marf , acestea se clasific  în: 

a) Neconformit i minore – care nu reprezint  abateri semnificative de la documentele de referin , 
nu induc riscuri care nu pot fi acceptate i permit acordarea/actualizare/ 
modificare/men inerea/reînnoirea certificatului de siguran /autoriza iei de siguran /certificatului 
ERI/FI. 
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b) Neconformit i majore - care reprezint  abateri semnificative de la documentele de referin , pot 
induce riscuri care nu pot fi acceptate, nu permit acordarea/actualizarea/ 
modificarea/men inerea/reînnoirea certificatului de siguran /autoriza iei de 
siguran /certificatului ERI/FI. 

 Observa ie – reprezint  eviden ierea acelor puncte slabe ale sistemului de management al 
siguran ei feroviare, respectiv a sistemului de între inere a vagoanelor de marf   care nu au putut fi 
încadrate ca neconformit i la data efectu rii auditului, dar care, în anumite condi ii, pot deveni 
neconformit i. 
 Responsabil de dosar – persoan  din cadrul Serviciului Certificare i Autorizare de Siguran  
respectiv a Serviciului Certificare ERI, Supraveghere Furnizori Feroviari c reia i-a fost repartizat, de 
c tre eful serviciului, pentru evaluare, dosarul de acordare/actualizare/modificare/reînnoire a 
certificatului de siguran /autoriza iei de siguran /certificatului ERI/FI.   
 Organiza ia auditat  – orice organiza ie care solicit  acordarea 
/actualizarea/modificarea/reînnoirea certificatului de siguran /autoriza iei de siguran /certificat ERI/FI 
sau de ine certificat de siguran /autoriza ie de siguran /certificat ERI/FI. 
 Persoan  de contact – persoan  desemnat  de conducerea organiza iei auditate, care va fi 
responsabil  pentru comunicarea cu echipa de audit, pe întreaga perioada de desf urare  a auditului: în 
faza de preaudit, în faza de audit la fa a locului i în faza de postaudit.  
Persoana de contact trebuie s  aib  urm toarele competen e: 
Cuno tin e referitoare la:  

- legisla ia na ional  i european  aplicabil  proceselor auditate; 
- structura organizatoric  a organiza iei auditate; 
- vocabular feroviar. 

Abilit i: 
- o bun  comunicare, colaborare i cooperare cu echipa de audit, pe întreaga perioad  de 

desf urare a auditului; 
- negocierea i solu ionarea tuturor neîn elegerilor, pe întreaga perioad  de desf urare a 

auditului; 
Responsabilit i: 

- respectarea planului de audit i a obiectivelor de audit; 
- transmiterea  tuturor solicit rilor, pe întreaga perioad  de desf urare a ac iunii de audit, între 

echipa de audit i organiza ia auditat ;  
- la solicitarea auditorului ef particip  la activit ile din planul de audit. 
P r i interesate – solicitan i/de in tori de certificat/autoriza ie de siguran / certificat ERI/FI 

operatori de transport feroviar, administrator /gestionari de infrastructur , operatori economici de in tori 
de certificat ERI, personalul ASFR implicat în procesul de audit. 
 Certificat de siguran  – documentul prin care se atest  c  un operator de transport feroviar, 
de in tor al licen ei, poate s  execute un tip de serviciu de transport feroviar pe sec ii de circula ie ale 
c ilor ferate din România. 
 Autoriza ie de siguran  – documentul prin care se atest  c  administratorul/gestionarul de 
infrastructur  feroviar  asigur  cerin ele privind siguran a circula iei trenurilor, securitatea transporturilor 
i calitatea serviciilor publice in transportul feroviar, pe infrastructura feroviar  din Romania.  

Certificat ERI - document care atest  îndeplinirea tuturor criteriilor i cerin elor din Anexa III la 
Regulamentul (UE) nr.445/2011. 

Certificat FI - document care atest  îndeplinirea criteriilor i cerin elor  specifice func iei de 
între inere din Anexa I i  III la Regulamentul (UE) nr.445/2011. 
 Acordare – eliberarea unui certificat de siguran  nou, a unei autoriza ii de siguran  noi sau a 
unui certificat ERI/certificat FI nou în conformitate cu prevederile OMT 535/2007 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, OMT 101/2008,  respectiv Regulamentul (UE) nr. 445/2011.  
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 Actualizare/modificare – eliberarea unui certificat de siguran / autoriza ii de siguran / certificat 
ERI/certificat FI actualizat/modificat în conformitate cu prevederile OMT 535/2007 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, OMT 101/2008,  Regulamentul (UE) nr. 445/2011. 
 Reînnoire – eliberarea unui  document nou, acesta putând fi certificat de siguran ,  autoriza ie de 
siguran  sau certificat ERI/certificat FI, dup  expirarea valabilit ii documentului eliberat anterior, în 
conformitate cu prevederile OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare, OMT 101/2008, 
Regulamentul (UE) nr. 445/2011. 
 ef serviciu – ef serviciu audit/ ef serviciu certificare i autorizare de siguran / ef serviciu 
certificare ERI i supraveghere furnizori feroviari, dup  caz, în func ie de procesul auditat. 

Comitet de Certificare - comitet înfiin at la nivelul ASFR în vederea evalu rii independente a 
modului de desf urare a procesului de certificare i de stabilire a deciziilor referitoare la 
acordarea/reînnoirea/actualizarea/modificarea/suspendarea/retragerea certificatului de entitate 
responsabil  cu între inerea/certificatului pentru func ie de între inere.   
 
Prescurt ri 
 AFER – Autoritatea Feroviar  Român  

ASFR – Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  
 SMS – Sistemul de management al siguran ei feroviare 
 SIVM – Sistem de între inere a vagoanelor de marf     
 ERI-entitate responsabil  cu între inerea vagoanelor de marf ; 
 FI – func ie de între inere;     
 OTF-operator de transport feroviar; 

OIFR-Organismul de Investigare Feroviar Român 
OMT – Ordinul Ministrului Transporturilor; 
UE – Uniunea European ; 
CE – Comisia European . 

 
5. Planificare audituri 
5.1. Elaborarea programului de audit 
5.1.1. Scop 

Aceast  procedur  are ca scop stabilirea modului în care se întocme te i se aprob  programul de 
audit.  

5.1.2. Responsabilit i 
 

          Responsabilitati          
 
Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

ef serviciu/ 
Inspector ef 

teritorial 

Director ASFR 

Elaborarea 
programului de audit I I R A 

 
R - Responsabil pentru întocmirea programului de audit; 
I   - Primirea informa iilor legate de programul de audit;  
A - Aprobarea programului de audit. 
 

5.1.3. Metodologia 
Întocmirea i aprobarea programului de audit 
Responsabil pentru întocmirea programului de audit este eful  serviciului/inspectorul ef 

teritorial.  
Programele de audit cuprind:  
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a) auditurile de evaluare în vederea acord rii/actualiz rii/modific rii/reînnoirii certificatului 
de siguran /autoriza iei de siguran  sau a certificatului ERI/FI; 

b) auditurile de supraveghere. 
c) auditurile de urm rire. 

Dup  ce este finalizat, programul de audit este înaintat spre aprobare directorului ASFR i apoi 
difuzat tuturor p r ilor interesate. În cazul supravegherii prin audit, programul se înainteaz  Serviciului 
Control Siguran a Circula iei în vederea introducerii în „Programul activit ii de supraveghere”, avizarea 
de Inspectorul ef i aprobarea de c tre Directorul ASFR. 

Programul de audit poate fi actualizat în func ie de modific rile/elementele nou ap rute fa  de 
planificarea ini ial  cu aprobarea Directorului ASFR. 

Documentele elaborate cu ocazia efectu rii ac iunilor de audit se numeroteaz  conform modelului: 
Nr. A/B/C/D 
unde: 
A - codificarea compartimentului;  
B - num rul de dosar;  
C - num rul din registrul intr ri ie iri – documente; 
D - data întocmirii documentului. 
Compartimentele din cadrul ASFR care efectueaz  activit i de supraveghere prin audit vor ine 

eviden a auditurilor  efectuate, într-un registru  de eviden  a dosarelor de audit. 
Dosarele de audit se numeroteaz  începând cu nr. 1, la începutul fiec rui an. 

5.1.4. Formulare      
            Program de audit. 

Registru  de eviden  a dosarelor de audit. 
 

5.2. Desemnarea echipelor de audit 
5.2.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili auditorii efi i auditorii din cadrul echipelor de audit.  
5.2.2. Responsabilit i 

 
            Responsabilit i      
 
Sarcini  

Auditor Auditor ef ef 
Serviciu 

 

Compartimentele  
ASFR din cadrul 
c rora au fost 

selecta i membrii 
echipelor de audit 

Director 
ASFR 

Propunerea auditorului 
ef   R I  

Propunerea auditorilor 
   R I  

Aprobarea echipei de 
audit I I I I A 

 
R - Responsabil pentru efectuarea propunerilor de auditori i auditorului ef; 
I - Primirea informa iilor privind desemnarea personalului din echipele de audit;  
A - Aprobarea componen ei echipei de audit. 
 

5.2.3. Metodologie 
5.2.3.1. Propunerea privind componen a echipei de audit  

Num rul membrilor unei echipe de audit (auditor ef i auditori) este de minim 2, în conformitate 
cu SR EN ISO/CEI 17021/2011 i se determin  astfel: 



 8

Na = Nm x Y 
în care  
Na –  num rul total de membrii ai echipei de audit. 
Nm – num rul minim de membrii care compun echipa de audit. 
 Y – m rimea e antionului care va fi supus audit rii unei organiza ii cu loca ii multiple. 
În cazul auditurilor de evaluare: 
Y = XL 
În cazul auditurilor de supraveghere:  
Y = 0,6 XL  
în care  
XL– num rul de loca ii multiple în care se desf oar  procese similare sau identice.  
Rezultatul final se va rotunji, în plus, pân  la num r întreg. 
To i membrii echipei de audit trebuie s  fie desemna i dintre salaria ii ASFR, care de in calitatea 

de auditor extern. inând cont de complexitatea proceselor auditate, în cadrul echipelor de audit pot fi 
inclu i speciali ti din cadrul ASFR.  

La selectarea acestora, se vor avea în vedere urm toarele criterii: 
- cunoa terea proceselor auditate; 
- experien  în activitatea de audit; 
- aptitudini privind munca în echip ; 
- abilitatea membrilor echipei de audit de a interac iona eficace cu auditatul; 
- cunoa terea cadrului de reglementare pentru gestionarea siguran ei feroviare; 
- cunoa terea cerin elor legale i de reglementare, a procedurilor de acordare/ reînnoire/ 
actualizare/ modificare a unui certificat de siguran / autoriza ie de siguran /certificat ERI/FI 
i a cerin elor aplicabile acestor domenii; 

- cuno tin e tehnice corespunz toare activit ilor specifice ; 
- competen a global  a echipei de audit necesar  pentru realizarea obiectivelor auditului; 
- asigurarea independen ei  echipei de audit fa  de activit ile care sunt auditate; 
- evitarea conflictelor de interese. 

 Pentru propunerea membrilor din cadrul echipei de audit, eful serviciului trebuie s  ia în 
considerare: 

- m rimea organiza iei auditate i specificul organiz rii acesteia; 
- scopul auditului; 
- competen ele necesare echipei de audit pentru a atinge obiectivele auditului; 
- calificarea i disponibilitatea auditorilor. 

5.2.3.2. Aprobarea i confirmarea echipei de audit 
eful serviciului propune componen a echipei i, în urma consult rii cu efii compartimentelor din 

ASFR  din  care  fac  parte  ace tia,  întocme te  nota  de  componen  a  echipei  de  audit  pe  care  o  supune  
aprob rii directorului ASFR.. 

În caz de indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai echipei de audit, eful serviciului 
poate propune înlocuirea acestora cu aprobarea directorului ASFR. 
5.2.4. Formulare  
          Nota pentru desemnarea echipei de audit. 

5.3. Obiectivele auditului 
 

5.3.1. Scopul  
Scopul acestei proceduri  este de a stabili obiectivele auditului. 
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5.3.2. Responsabilit i 
 

                  Responsabilit i                  
 
Sarcini  

 
Auditor 

 
Auditor 

ef 

 
Organiza ia 

auditat  

 
ef 

serviciu 

 
Director 
ASFR 

Elaborarea obiectivelor de audit R R  I  
Comunicarea obiectivelor de 
audit I R I I  

Aprobare obiective audit     A 
 
R - Responsabil pentru stabilirea obiectivelor de audit; 
I – Primirea informa iilor privind aprobarea obiectivelor de audit; 
A - aprobarea obiectivelor de audit. 

5.3.3. Metodologia stabilirii obiectivelor 
5.3.3.1. Criterii 

Obiectivele auditului se stabilesc având în vedere, în principal, urm toarele criterii: 
- implementarea SMS, respectiv a SIVM la organiza ia auditat , în raport cu cerin ele 

Regulamentelor (UE) 1158/2010, 1169/2010 i 445/2011 i identificarea de c tre organiza ia 
auditat  a proceselor i a criteriilor de performan ; 

- informa ii referitoare la SMS, SIVM, la procesele i loca ia/loca iile organiza iei auditate, 
cerin ele legale i de reglementare aferente i îndeplinirea lor (cerin e legale pentru activit ile 
organiza iei auditate, riscuri asociate, etc.); 

- alocarea resurselor aferente SMS i SIVM; 
- monitorizarea în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1078/2012 i analiza 

efectuat  de managementul solicitantului, respectiv autoevaluarea nivelului de implementare a 
SMS i SIVM; 

- monitorizarea, m surarea, raportarea i analiza performan ei în raport cu obiectivele cheie i 
intele stabilite de c tre organiza ia auditat  (corelate cu cerin ele documentului de referin  i/sau 

ale altor acte normative aplicabile); 
- responsabilitatea managementului în leg tur  cu politica de siguran  stabilit ; 
- corelarea dintre cerin ele din actele normative, politic , obiective i alte cerin e legale aplicabile; 
- recomand rile din rapoartele de investigare a accidentelor/incidentelor feroviare. 

5.3.3.2. Elaborare, aprobare, informare  
 Elaborarea obiectivelor auditului se efectueaz  de auditori i auditorul ef sub coordonarea efului 
de serviciu. 
 Pentru stabilirea obiectivelor se utilizeaz  date/informa ii provenite din evaluarea SMS i SIVM, 
rezultatele activit ilor de supraveghere anterioare, de autorizare de punere în func iune a subsistemelor 
structurale sau a vehiculelor, rapoartele de investigare sau recomand rile emise de OIFR, rapoartele 
anuale ale OTF i administratorului/gestionarilor de infrastructur , altele asemenea. 
 Obiectivele sunt supuse aprob rii directorului ASFR, dup  care se comunic  p r ilor interesate. 

5.3.4. Formulare 
Obiectivele de audit 
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6. Preaudit 
6.1. Contactul ini ial cu organiza ia auditat  
6.1.1. Scop  

Scopul acestei proceduri este de a stabili aspectele de ordin organizatoric în ceea ce prive te 
auditul, cum ar fi: 

- perioada de timp propus  pentru efectuarea auditului la fa a locului; 
- modalit ile de comunicare; 
- confirmarea echipei de audit; 
- persoana de contact a organiza iei auditate; 
- loca ia unde se desf oar  auditul; 
- informa ii cu privire  la obiectivele, domeniul, metodele auditului. 

6.1.2. Responsabilit i 
 

                          Responsabilit i         
  Sarcini   
 

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

ef 
serviciu 

Stabilirea perioadei de efectuare 
a auditului la fa a locului 

I R I I 

Stabilirea canalelor de 
comunicare cu organiza ia 
auditat  

 R I I 

Acceptarea echipei de audit  I R I 
Transmitere persoan  de contact  I R I 
Întocmire i transmitere adres   
pentru confirmare audit R I I I 

 
R – Responsabil pentru a realizarea obiectivului 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate 

6.1.3. Metodologie 
6.1.3.1. Stabilirea perioadei auditului  

Auditorul ef stabile te perioada de timp propus  pentru auditul la fa a locului. 
În cazul auditurilor de supraveghere neprogramate, acestea sunt anun ate cu 2 zile înainte de 

efectuare. 
Dup  stabilirea perioadei de desf urarea a auditului la fa a locului, aceasta este supus  aprob rii 

directorului ASFR.  
6.1.3.2. Confirmarea efectu rii activit ii de audit i stabilirea canalelor de comunicare cu 

organiza ia auditat  
 Auditorul ef va întocmi i transmite, la organiza ia auditat  o adres  pentru: 

- confirmarea efectu rii auditului i a perioadei propuse pentru acest proces; 
- confirmarea echipei i a planului de audit; 
- desemnarea de c tre organiza ia auditat  a unei persoane de contact; 
- comunicarea obiectivelor, domeniului, metodelor auditului; 
- stabilirea loca iei/loca iilor auditului. 
Auditorul ef solicit  organiza iei auditate s  r spund  în scris la adresa susmen ionat .  
În cazul în care organiza ia auditat , nu este disponibil  în perioada propus  atunci, auditorul ef 

va informa eful serviciului i Directorul ASFR pentru stabilirea altei perioade. 
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6.1.4. Formulare 
Adresa pentru confirmare audit 

6.2. Atribuirea responsabilit ilor în cadrul echipei de audit 
6.2.1. Scop 

Scopul acestei proceduri este de a defini responsabilit ile auditorilor în cadrul echipei privind 
procesul auditat.  
 

6.2.2. Responsabilit i 
 

                           Responsabilit i         
 
Sarcini  

Auditor Auditor ef 

Atribuirea responsabilit ilor în 
cadrul echipei de audit I R 

 
R – Responsabil pentru atribuirea responsabilit ilor; 
I  - Este informat cu privire la responsabilit i. 

6.2.3. Metodologia 
Responsabilit ile se stabilesc de auditorul ef i se comunic  în cadrul activit ii de preaudit. 
Auditorul ef stabile te pentru fiecare membru din echipa de audit responsabilit ile privind 

procesul sau p r i ale procesului auditat. Pentru aceasta, auditorul ef ia în considera ie experien a, 
aptitudinile profesionale, specializ rile, cuno tin ele profesionale ale fiec rui auditor din cadrul echipei. 

 Fiecare auditor este informat despre procesul sau p r ile procesului auditat,  pentru care este 
responsabil  i r spunde de îndeplinirea la termen a sarcinilor care i-au fost repartizate.  

6.2.4. Formulare 
Lista cu activit ile de audit atribuite auditorilor (se întocme te dup  caz).  

6.3. Examinarea documentelor/documentarea echipei de audit  
6.3.1. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a prezenta modul cum se efectueaz  examinarea documentelor 
respectiv  documentarea echipei de audit.  

În cazul auditului de supraveghere, are loc documentarea auditorilor cu privire la SMS respectiv 
SIVM pentru care organiza ia auditat  a fost certificat /autorizat . 

În cazul auditului de evaluare, are loc documentarea auditorilor cu privire la SMS respectiv SIVM 
cu cerin ele  i criteriile din reglement rile aplicabile în vigoare. 

6.3.2. Responsabilit i 
 

                   Responsabilit i         
 
           Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 
 

Responsabil 
dosar 

Documentarea auditorilor R R  
Examinare documente audit 
evaluare I I R 

 
R – Responsabil pentru examinarea documentelor; 
I - Este informat cu privire la examinarea documentelor 

6.3.3. Metodologia 
6.3.3.1. În cazul supravegherii 

În vederea preg tirii auditului de supraveghere la fa a locului, auditorul ef solicit  serviciului 
certificare i autorizare de siguran  respectiv serviciului certificare ERI supraveghere furnizori feroviari 
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accesul la documenta ia care a stat la baza emiterii certificatului de siguran , a autoriza iei de siguran  
sau a certificatului ERI/certificatului FI i o pune la dispozi ia echipei de audit pentru documentare. 

În cazul în care sunt necesare informa ii suplimentare cu privire la documentele examinate, 
auditorul ef le solicit  organiza iei auditate.  

Evaluarea eficacit ii proceselor auditate se face, în principal, prin prezentarea dovezilor obiective 
care includ, dar nu se limiteaz  la:  

 analize efectuate de  conducerea organiza iei auditate privind func ionarea procesului; 
 analiza conformit ii procesului cu documentele de referin ; 
 analiza accidentelor/ incidentelor produse, precum i a m surilor stabilite în urma producerii 

acestora; 
 analiza înregistr rilor referitoare la reclama iile primite de la p r ile interesate; 
 analiza eficacit ii ac iunilor corective întreprinse în urma existen ei unor neconformit i; 
 analiza rezultatelor auditurilor interne i ale auditurilor efectuate de organisme externe, inclusiv 

analiza cauzelor neconformit ilor constatate în audituri; 
 în elegerea i aplicarea politicii i obiectivelor SMS sau SIVM de c tre personalul cu 

responsabilit i de conducere i de c tre personalul de execu ie; 
 comunicarea intern  i extern ; 
 alocarea de resurse aferente proceselor; 
 evaluarea performan elor angaja ilor. 

6.3.3.2. În cazul  auditului de evaluare în vederea certific rii 
Examinarea  documentelor în vederea  acord rii/actualiz rii/modific rii/reînnoirii unui certificat de 
siguran /autoriza ie de siguran /certificat ERI/certificat FI,  se desf oar  în dou  etape: 

- verificarea, în baza listei de verificare depus  de solicitant, a concordan ei documentelor  
aferente dosarului de certificare cu cerin ele  i criteriile din reglement rile aplicabile în 
vigoare.  

- analiza dosarului de certificare, care se finalizeaz  prin întocmirea  de c tre responsabilul de 
dosar a raportului de examinare a documentelor. 

În cazul în care sunt necesare informa ii suplimentare cu privire la documentele examinate, 
responsabilul de dosar le solicit  organiza iei auditate.  

6.3.3.3. Formulare 
Raportul de examinare a documentelor (se întocme te numai în cazul auditului de 

certificare/autorizare). 
Raport de documentare (se întocme te dup  caz). 
 

6.4. Planul de audit i cerin ele de audit 
6.4.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili ac iunile întreprinse pentru elaborarea i comunicarea 
planului de audit i unele cerin e suplimentare pentru auditul la fa a locului. 

6.4.2. Responsabilit i 
 

                Responsabilit i 
 
Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

ef serviciu 

Elaborarea planului de audit I R I I 
Comunicarea planului de audit I R I I 
Cerin e suplimentare de audit I R I I 

 
R – Responsabil pentru a realizarea obiectivului 
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I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate 
 

6.4.3. Metodologia 
6.4.3.1. Elaborarea i aprobarea planului de audit 

Dup  stabilirea obiectivelor auditului, auditorul ef elaboreaz  planul de audit. Planul de audit  
stabile te pentru echipa de audit precum i pentru organiza ia auditat  urm toarele: 

- datele, locurile i intervalele de timp în care se desf oar  activit ile din cadrul auditului 
(reuniunea de deschidere, colectarea de dovezi de audit prin interviu, observa ii la fa a locului 
i culegerea de informa ii cu privire la procesele auditate, întâlniri ale echipei de audit, 

reuniunile suplimentare, dac  este cazul, din timpul auditului, reuniunea de închidere i alte 
activit i similare); 

- repartizarea auditorilor pe zile, intervale de timp i procese/activit i auditate. 
 

6.4.3.2. Comunicarea planului de audit 
Dup  întocmirea planului de audit auditorul ef îl transmite organiza iei auditate pentru ob inerea 

acordului din partea acesteia. În cazul în care se propun modific ri, acestea se analizeaz  i de comun 
acord cu organiza ia auditat  se opereaz  în planul de audit. Planul de audit se arhiveaz  în cadrul 
documentelor auditului. 

6.4.3.3. Cerin e suplimentare de audit 
Odat  cu transmiterea planului de audit c tre organiza ia auditat , auditorul ef poate solicita i 

urm toarele cerin e suplimentare de audit: 
- asigurarea unui spa iu pentru activitatea echipei de audit la fa a locului; 
- asigurarea de înso itori din partea organiza iei pentru auditorii care se deplaseaz  pe teren; 
- asigurarea de c tre organiza ia auditat  a unor facilit i legate de activitatea echipei de audit 

(ex. multiplicare de documente); 
- informa ii cu privire la restric iile de acces la sediul/în incinta organiza iei auditate; 
- nominalizarea reprezentan ilor organiza iei auditate la reuniunea de deschidere, precum i la 

reuniunea de închidere. 
6.4.4. Formulare 

 Planul de audit 
 

7. Auditul la fa a locului 
7.1. Reuniunea de deschidere 
7.1.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de organizare i desf urare a reuniunii de 
deschidere a auditului la fa a locului.  

7.1.2. Responsabilit i 
               Responsabilit i                     
 
Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

Lista participan ilor I I R 
Loca ia de desf urare a 
reuniunii de deschidere I I R 

Comunicarea cu organiza ia 
auditat  I R I 

Ordinea de zi a reuniunii I R I 
Protocolul reuniunii  I R I 
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R – Responsabil pentru a realizarea obiectivul; 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate. 
 
 

7.1.3. Metodologia 
Reuniunea de deschidere se desf oar  la sediul auditatului, în prima zi de audit i este condus  de 

auditorul ef. Participan ii la aceast  reuniune sunt echipa de audit, reprezentan ii organiza iei auditate, 
inclusiv reprezentan ii managementului la cel mai înalt nivel i responsabilii de proces, persoanele de 
contact. 

În cadrul acestei reuniuni sunt prezentate în principal urm toarele: 
- echipa de audit i responsabilit ile fiec rui membru al echipei în raport cu 
procesul/procesele auditate; 
- reprezentan ii auditatului; 
- obiectivele auditului; 
- modul de comunicare între echipa de audit i reprezentan ii organiza iei auditate; 
- planul de audit i eventualele adapt ri ale acestuia; 
- modul în care organiza ia auditat  este informat  cu privire la stadiul auditului. 

Dup  prezentarea de c tre auditorul ef a celor de mai sus, se d  cuvântul reprezentan ilor 
organiza iei auditate pentru eventuale observa ii i propuneri.  

În cadrul reuniunii, se încheie protocolul reuniunii de deschidere care este semnat de c tre 
participan i.  

Protocolul reuniunii de deschidere trebuie s  fie cât mai scurt posibil i s  con in : 
-organiza ia auditat ; 
- data reuniunii; 
-subiecte discutate în cadrul reuniunii; 
-opinii divergente (dac  este cazul); 
- numele prenumele i semn tura participan ilor. 

Organiza ia auditat  poate prezenta observa ii privind protocolul reuniunii de deschidere, pe care 
le înainteaz  auditorului ef. 

7.1.4. Formulare 
 Protocolul reuniunii de deschidere. 

7.2. Tehnici de audit 
7.2.1. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a stabili tehnicile de audit utilizate de c tre auditori.  
7.2.2. Responsabilit i 

 
                 Responsabilit i        
 
            Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

ef 
serviciu 

Tehnici de  audit R R I I 
 
R – Responsabil pentru utilizarea tehnicilor de audit; 
I   - Este informat cu privire la tehnicile de audit utilizate. 

7.2.3. Metodologia 
În timpul auditului la fa a locului, auditorii examineaz  fiecare dintre procesele din planul de 

audit, care vor fi auditate. Fiecare proces auditat este evaluat, inându-se cont de interac iunile acestuia cu 
alte procese aplicabile relevante. Echipa de audit utilizeaz  fi ele de interviu  pentru realizarea interviului 
i poate efectua studii de caz pentru a furniza mai multe informa ii cu privire la procesele auditate.  
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7.2.4. Formulare 
 Fi a de interviu.  
 

7.3. Efectuarea interviului 
7.3.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul în care se  efectueaz  interviurile pe parcursul 
desf ur rii ac iunii de  audit la fa a locului. 

7.3.2. Responsabilit i 
 

                            Responsabilit i 
 
              Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

Preg tirea pentru un interviu R R  
Efectuarea interviului R R R 

 
R – Responsabil pentru preg tirea/efectuarea interviului. 
 

7.3.3. Metodologia 
7.3.3.1. Preg tirea pentru interviu 

În timpul preauditului, fiecare auditor preg te te fi ele de interviu aferente proceselor sau p r ilor 
de proces pe care le auditeaz .  

Întreb rile din fi ele de interviu se stabilesc de c tre auditor i se verific  de c tre auditorul ef, 
con inutul acestora  având ca scop, în principal, urm toarele: 

- verificarea informa iilor cuprinse în documentele analizate în cadrul preauditului; 
- clarificarea informa iilor incomplete sau neclare analizate în cadrul preauditului; 
- colectarea de dovezi de audit pentru procesele sau p r i ale proceselor pentru care nu exist  

documente sau alte dovezi de audit; 
- colectarea de dovezi de audit pentru procese sau p r i ale acestora pentru care nu exist   în 

documenta ia examinat  dovezi clare de audit. 
 O bun  preg tire a interviului este necesar  pentru a asigura eficien a auditului la fa a locului.  

7.3.3.2. Efectuarea interviului 
Pentru fiecare interviu auditorul împreun  cu organiza ia auditat  selecteaz  intervieva ii, dup  

care preg te te un set de întreb ri pe care le va folosi în timpul interviului. În timpul auditului la fa a 
locului, auditorul trebuie s  pun  mai întâi întreb ri generale despre existen a proceselor privind 
activit ile de baz  ale organiza iei auditate, urmate de întreb ri de natur  s  înlesneasc  auditorului  
identificarea riscurilor i a nivelului de maturitate a proceselor. Auditorul identific  r spunsurile care 
trebuie sus inute de înregistr ri ale organiza iei auditate i decide care sunt copiile ce se pot constitui în 
dovezi de audit.  

Întreb rile i r spunsurile sunt consemnate în fi a de interviu care se semneaz  de c tre auditor i 
intervievat. 

7.3.3.3. Conduita auditorilor în timpul interviului 
La începutul fiec rui interviu, auditorul trebuie s  se recomande, s  explice ce a tept ri are de la 

intervievat i cum vor fi utilizate informa iile primite în timpul interviului.  
În timpul interviului, se recomand  ca r spunsurile primite s  fie confirmate de întervievat înainte 

ca auditorul s  le înregistreze în fi a de interviu. 
Dup  ce toate întreb rile au fost puse, auditorul trebuie s - i revizuiasc  noti ele pentru a se 

asigura c  are suficiente informa ii i c  nu exist  aspecte neclare, c  a parcurs toate aspectele care 
trebuiau clarificate, dup  care finalizeaz  interviul. 
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Sugestiile i reclama iile persoanelor intervievate precum i orice probleme care apar, trebuie s  
fie discutate în cadrul reuniunilor echipei de audit. 

Toate datele cu caracter personal colectate în timpul interviurilor efectuate de auditori desemna i 
de c tre ASFR sunt tratate în conformitate cu prevederile legisla iei. 

7.3.4. Formulare 
Fi a de interviu 

7.4. Evaluarea informa iilor 
7.4.1. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de identificare, evaluare i selectare a dovezilor 
materiale, inclusiv a documentelor, înregistr rilor, procedurilor precum i a altor  probe. 

7.4.2. Responsabilit i  
 

                      Responsabilit i 
 
              Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

C utarea de dovezi concrete  R R I 
Examinarea documentelor 
înregistrate R R I 

Evaluarea modului de 
implementare a procedurilor R R I 

 
R – Responsabil pentru a realizarea obiectivului; 
I   - Este informat cu privire la obiectivul realizat. 

7.4.3. Metodologia 
7.4.3.1. C utarea dovezilor concrete 

În timpul auditurilor, echipele de audit colecteaz  dovezi de audit care constau în observa ii / copii 
ale înregistr rilor i documentelor /fotografii i altele asemenea. La sfâr itul auditului, echipa de audit 
formuleaz  concluzii cu privire la îndeplinirea obiectivelor de audit, folosind dovezile colectate. Orice  
constatare din raportul de audit care nu este sus inut  de dovezi materiale ar trebui s  fie eviden iat . 

7.4.3.2. Examinarea documentelor i a înregistr rilor 
Documentele ofer  dovezile punerii în aplicare i eficacit ii procedurilor. Auditorii pot solicita s  

p streze copii ale unui e antion de documente examinate ca probe, într-o form  convenit  între auditor i 
organiza ia auditat . Aceste documente sunt p strate i depuse în etapa de închidere a auditului.  

7.4.3.3. Evaluarea modului de implementare a procedurilor  
În timpul auditului la fa a locului,  se verific  modul în care sunt puse în aplicare procedurile 

examinate în faza de preaudit, inclusiv: 
- difuzarea procedurilor de c tre angaja ii desemna i; 
- gradul de aplicare a acestora (m sura în care acestea sunt implementate); 
- monitorizarea interfe elor cu alte proceduri; 
- gestionarea resurselor necesare; 
- managementul performan ei acestora, evaluarea rezultatelor i angajamentul pentru 
îmbun t irea continu  a acestora. 

Auditorii verific  eventualele puncte slabe identificate în aplicarea procedurilor, prin aprofundarea 
interviului pentru a constata  dac  acestea reprezint  un  caz izolat sau sistemic. Dac  aceast  constatare 
dezv luie puncte slabe sau aspecte în afara sarcinilor auditorului, atunci acesta trebuie s  le prezinte 
echipei de audit, iar auditorul ef dispune modul de ac iune. 

Dac  nu este suficient timp pentru a clarifica toate punctele slabe identificate, auditorul trebuie s  
le men ioneze în raportul de audit i s  solicite organiza iei auditate adoptarea unor m suri 
corespunz toare.  
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7.4.3.4. Întocmire fi e de observa ii i fi e de neconformit i 
În situa ia în care  sunt constatate observa ii/neconformit i, acestea vor fi înscrise în formularele tip. 
Observa iile/neconformit ile identificate se înscriu separat pentru fiecare proces auditat. 
 Con inutul fi elor de observa ii/neconformit i va fi însu it de auditat prin semn tur , o copie a acestora 
r mânând la organiza ia auditat . 

7.4.4. Formulare 
Fi a de interviu 
Fi a de observa ie 
Fi a de neconformitate 

7.5. Reuniunile echipei de audit  
7.5.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de organizare i desf urare a reuniunilor  echipei 
de audit cu ocazia auditului la fa a locului.  
 

7.5.2. Responsabilit i 
 

                Responsabilit i                    
 
Sarcini  

Auditor Auditor ef 

Loca ia, participan ii, ora i 
durata reuniunilor I R 

Problemele puse în discu ie în 
timpul întâlnirilor R R 

Deciziile luate de echipa de 
audit R R 

Nota cu concluziile din cadrul 
reuniunii echipei de audit (dup  
caz) 

I R 

 
R – Responsabil pentru a realiza obiectivul 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate 

7.5.3. Metodologia 
Planul de audit include reuniunile echipelor de audit care se desf oar  în scopul discut rii 

constat rilor auditului la fa a locului i lu rii celor mai bune decizii pentru continuarea auditului. 
Reuniunile echipelor de audit sunt conduse  de c tre auditorul ef.  

7.5.3.1. Loca ia, participan ii, timpul, durata reuniunilor  
Organiza ia auditat  trebuie s  pun  la dispozi ia echipei de audit, o înc pere pentru aceste 

întâlniri. La aceste întâlniri particip  membrii echipei de audit, iar atunci când este necesar, pentru a 
rezolva anumite puncte specifice, auditorul ef poate invita personal din cadrul organiza iei auditate.  

În timpul auditului la fa a locului, auditorul ef poate decide programarea de întâlniri suplimentare 
fa  de cele din planul de audit. 

7.5.3.2. Problemele discutate în timpul reuniunilor 
 Fiecare membru al echipei de audit trebuie s  prezinte o imagine de ansamblu a activit ii sale i 
informa ii referitoare la: 

- înregistr rile efectuate; 
- identificarea punctelor tari i a punctelor slabe din cadrul proceselor auditate; 
- orice fel de întreb ri sau clarific ri necesare; 
- orice opinii divergente sau puncte nerezolvate constatate în timpul auditului la fa a locului. 
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Auditorul ef analizeaz : 
- dac  exist  suficiente informa ii pentru îndeplinirea obiectivelor auditului, care s  justifice 
concluziile auditului; 
- calitatea i valabilitatea înregistr rilor:  
- dac  exist  posibilitatea eviden ierii mai multor neconformit i; 
- necesitatea i caracterul practic al program rii mai multor interviuri,  
- rezolvarea opiniilor divergente dintre organiza ia auditat  i echipa de audit; 
- exemple de bun  practic . 

La ultima reuniune a echipei de audit (înainte de edin a de închidere), echipa de audit va avea în 
vedere: 

- revizuirea comentariilor/constat rilor în urma auditului precum i orice alte informa ii 
colectate în timpul ac iunii de audit la fa a locului; 
- analizarea dovezilor ob inute fa  de cerin ele identificate; 
- caracterizarea clar  gen: "dovezi complete", ''unele dovezi'' sau "nu exist  dovezi", ale 
cerin elor auditului; 
- elaborarea concluziilor auditului; 
- preg tirea  protocolului reuniunii de închidere a auditului. 

Dac  este necesar, organiza ia auditat  i echipa de audit trebuie s  se întâlneasc  pentru a rezolva 
toate opiniile divergente înainte de reuniunea de închidere. 

Toate neîn elegerile dintre membrii echipei de audit trebuie s  fie rezolvate. În caz contrar, 
auditorul ef  trebuie s  comunice problema c tre eful serviciului, iar acesta informeaz  conducerea 
ASFR, dac  este cazul. 

7.5.3.3. Deciziile luate 
În cadrul reuniunii echipei de audit, auditorul ef trebuie s  ia decizii în leg tur  cu  modul în care 

auditorii procedeaz  în timpul auditului la fa a locului, cu privire la: 
- analizarea problemelor suplimentare depistate în cadrul auditului; 
- men inerea neconformit ilor care trebuie s  fie sus inute de dovezi concrete; 
- solicitarea de consultan  tehnic  suplimentar ; 
- stabilirea concluziilor auditului; 
- orice alte decizii care decurg din analizele efectuate în cadrul echipei de audit. 

 
7.6. Preg tirea concluziilor auditului 
7.6.1. Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul în care se preg tesc i se finalizeaz  concluziile 
auditului.  

7.6.2. Responsabilit i 
 

                    Responsabilit i        
 
           Sarcini  

Auditor Auditor 
ef 

Evaluarea nivelului 
constat rilor auditului R R 

Preg tirea concluziilor auditului R R 
 
R – Responsabil pentru evaluarea nivelului constat rilor auditului i preg tirea concluziilor auditului. 

7.6.3. Metodologia 
7.6.3.1. Evaluarea nivelului constat rilor auditului 

Pentru constat rile legate de procesele auditate, echipa de audit trebuie s  identifice:  
- punctele tari ale organiza iei auditate; 
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- cerin ele care sunt îndeplinite i cele care nu sunt îndeplinite; 
- domeniile de îmbun t ire. 
 
 

7.6.3.2. Preg tirea pentru concluziile auditului 
 În cadrul ultimei reuniuni a echipei de audit se prezint  concluziile auditului sus inute de 
înregistr ri, care s  ofere dovezi ale constat rilor efectuate.  
 Concluziile auditului con in o descriere clar  a: 

- eficacit ii proceselor auditate; 
- problemelor cu care se confrunt  organiza ia auditat ; 
- punctelor tari i punctelor slabe ale organiza iei auditate; 
- domeniilor de îmbun t ire. 

Concluziile auditului vor fi consemnate în raportul de audit. În cazul auditurilor de certificare 
ERI/FI, concluziile auditului vor cuprinde i capabilitatea organiza iei auditate de a efectua tipurile de 
între inere solicitate pentru fiecare serie de vagon. 

7.6.4. Formulare 
Concluziile auditului. 

 
7.7. Reuniunea de închidere a auditului 
7.7.1. Scopul  

 Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de organizare i desf urare a reuniunii de 
închidere a auditului.  

7.7.2. Responsabilit i 
 

                      Responsabilit i                  
 
        Sarcini  

Auditor  Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

Data, durata i locul edin ei I R I 
Comunic rile cu organiza ia auditat  I R I 
Ordinea de zi a întâlnirii I R I 
Întocmire protocol reuniune R R I 

 
R – Responsabil pentru a realiza obiectivul; 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate. 

7.7.3. Metodologia 
Auditul la fa a locului se încheie cu reuniunea de închidere care are loc în ultima zi a auditului. 
Reuniunea de închidere are drept scop: 
- în elegerea de c tre managerii organiza iei auditate i recunoa terea de c tre ace tia a 

rezultatelor auditului, în calitate de responsabili pentru preg tirea i punerea în aplicare a 
ac iunilor de remediere; 

- informarea conducerii organiza iei auditate cu privire la activit ile postaudit; 
- convenirea cu organiza ia auditat  asupra perioadei de timp necesare pentru prezentarea unui 

eventual plan de m suri corective. 
Participan ii la aceast  reuniune sunt echipa de audit, conducerea organiza iei auditate, 

conduc torii structurilor care au fost auditate, persoanele de contact, orice alte persoane, dup  caz. 
Cu ocazia reuniunii de închidere, auditorul ef: 

- prezint  principalele constat ri ale membrilor echipei de audit; 
- face aprecieri referitoare la implicarea reprezentan ilor auditatului în desf urarea 

auditului;  
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- prezint  stadiul de realizare a obiectivelor auditului i insist  asupra obiectivelor care nu au 
fost atinse, dac  este cazul;  

- prezint  pe scurt modul în care planul de audit a fost respectat i dac  au fost necesare 
modific ri ale acestua, explicând motivul; 

- prezint  concluziile auditului, elaborate de echipa de audit pe baza dovezilor de audit 
colectate; 

- stabile te modul în care organiza ia auditat  este informat  cu privire la întocmirea 
raportului de audit, precum i modul în care se vor solicita dovezi de audit suplimentare 
necesare elabor rii raportului de audit. 

Protocolul reuniunii de închidere este semnat de c tre to i participan ii.  
Protocolul reuniunii de închidere trebuie s  fie cât mai scurt posibil i s  con in : 

- data / ora / scopul întâlnirii; 
-  schimbul de informa iile efectuat cu ocazia reuniunii de închidere; 
- înregistrarea opiniilor divergente (dac  este cazul); 
- numele, prenumele i semn turile participan ilor 

Organiza ia auditat  poate prezenta observa ii privind protocolul reuniunii, pe care le va înainta 
auditorului ef. 

7.7.4. Formulare 
 Protocolul reuniunii de închidere 
 

8. Postaudit 
8.1. Întocmirea Raportului de audit 

 
8.1.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de elaborare a raportului de audit.  
8.1.2. Responsabilit i 

 
                Responsabilit i                       
 
Sarcini  

Auditor  Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

Sef serviciu  Director 
ASFR 

Sursa informa iilor R R I   
Preg tirea raportului de audit R R I   
Comunicarea raportului de audit  I R I I  
Discutarea raportului de audit  I R R   
Definitivarea i aprobarea 
raportului de audit I R I I 

 
A 
 

 
R – Responsabil pentru realizarea obiectivului; 
I  - Este informat cu privire la obiectivele realizate; 
A - Aprobarea raportului de audit. 

8.1.3. Metodologia 
8.1.3.1. Sursele de informare 

La întocmirea raportului de audit se vor avea în vedere urm toarele: 
- obiectivele auditului; 
- scopul auditului; 
- documenta ia auditului i documentele de lucru; 
- concluziile rezultate din analiza documentelor; 
- protocoalele reuniunilor de deschidere i de închidere; 
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- dovezile de audit colectate în cadrul auditului la fa a locului; 
- notele întocmite la reuniunile suplimentare ale echipei de audit; 
- orice dovad  elocvent , suplimentar , primit  de la organiza ia auditat , dup  reuniunea de 
închidere. 

8.1.3.2. Preg tirea raportului de audit 
 Raportul de audit este documentul oficial care rezum  activit ile de audit i formuleaz  
concluziile auditului. Acest raport este baza de comunicare între echipa de audit i organiza ia auditat , 
pentru stabilirea variantei finale a acestui document, precum i pentru planificarea activit ilor ulterioare 
auditului. Auditorul ef este responsabil de întocmirea acestui document, cu sprijinul echipei de audit. 

Raportul de audit se întocme te pe formularul „Raport de audit” i con ine urm toarele informa ii: 
- Scopul i obiectivele auditului;  
- Procesele i resursele auditului; 
- Sinteza activit ilor de audit; 
- Principalele observa ii i analiza eventualelor neconformit i; 
- Concluziile finale; 
- O declara ie de confiden ialitate; 
- Anexe (lista documentelor ce constituie dovezi de audit, etc.) 

În vederea redact rii raportului de audit, echipa de audit întocme te, ca document distinct, „Lista 
cu toate conformit ile precum i cu neconformit ile fa  de cerin ele documentelor de referin ”, 
denumit  generic „Constat rile auditului”. 
     Auditorul ef formuleaz  la rubrica „concluzii” a raportului de audit oportunit ile de 
îmbun t ire (f r  a furniza solu ii specifice) i una sau mai multe propuneri: 
 

1) În cazul auditului de evaluare: 
a. sistarea procesului de acordare/actualizare/modificare/reînnoire a certificatului de 

siguran /autoriza iei de siguran /certificatului ERI/FI dac  „Planul de ac iuni corective” 
pentru tratarea observa iilor/neconformit ilor nu este corespunz tor; 

b.  acordarearea/actualizarea/modificarea/reînnoirea certificatului de siguran /autoriza iei de 
siguran /certificatului ERI/FI, în cazul în care nu s-au constatat neconformit i; 

c. acordarea/actualizarea/modificarea/reînnoirea certificatului de siguran /autoriza iei de 
siguran /certificatului ERI/FI în cazul în care s-au constatat neconformit i pentru care  s-
a prezentat dovada elimin rii cauzelor care le-au generat; 

d. neacordarea certificatului de siguran /autoriza iei de siguran /certificatului ERI/FI 
actualizat/modificat/reînnoit i efectuarea unui audit de supraveghere (complet sau limitat), 
în cazul în care s-au constatat neconformit i care s  necesite efectuarea de audit de 
supraveghere; 

e. sistarea procesului de acordare/actualizare/modificare/reînnoire i neacordarea 
certificatului de siguran /autoriza iei de siguran /certificatului ERI/FI 
actualizat/modificat/reînnoit în cazul în care nu s-au prezentat dovezile pentru eliminarea 
neconformit ilor constatate inclusiv cele constatate la auditul de supraveghere, în 
termenul stabilit de ASFR sau în cazul în care organiza ia a luat decizia de a nu trimite un 
plan de ac iuni corective/preventive. 

În cazul auditurilor de certificare ERI/FI, concluziile auditului vor cuprinde i capabilitatea 
organiza iei auditate de a efectua tipurile de între inere solicitate pentru fiecare serie de vagon. 

 
2) În cazul auditului de supraveghere programat sau neprogramat: 
Auditorul ef formuleaz  la rubrica „concluzii” a raportului de audit, gradul în care au fost 

îndeplinite obiectivele auditului de supraveghere i formuleaz  eventuale solu ii de îmbun t ire (f r  a 
furniza solu ii specifice) i una sau mai multe recomand ri: 
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1. men inerea certificatului de siguran /autoriza iei de siguran / certificatului ERI/FI  acordat, în 
cazul în care nu s-au constatat neconformit i sau când s-au constatat neconformit i minore; 

2. suspendarea certificatului de siguran /autoriza iei de siguran / certificatului ERI/FI acordat,  
atunci când planul de ac iuni corective, stabilit în urma unui audit anterior, nu a fost pus în 
aplicare. Suspendarea înceteaz  la data la care au fost aduse dovezi  de eliminare a tuturor 
neconformit ilor identificate; 

3. retragerea certificatului de siguran / autoriza iei de siguran / certificatului ERI/FI acordat se 
efectueaz  în situa ia în care se constat  neconformit i majore care reprezint  un risc în siguran a 
feroviar .   

8.1.3.3. Transmiterea raportului de audit c tre organiza ia auditat  pentru observa ii/propuneri 
Auditorul ef transmite raportul de audit c tre organiza ia auditat  pentru eventuale observa ii i 

propuneri. Organiza ia auditat  trebuie s  transmit  eventuale observa ii i propuneri, în termen de 10 zile 
de la primirea documentului.  

8.1.3.4. Discutarea raportului de audit i a observa iilor/propunerilor organiza iei  auditate 
Dup  primirea observa iilor i propunerilor organiza iei auditate, raportul de audit este discutat în 

cadrul echipei de audit. Este analizat  fiecare observa ie i propunere în parte, acolo unde este cazul 
acestea sunt operate în textul raportului, iar acolo unde sunt nejustificate, nu se introduc în textul 
raportului i se explic  organiza iei auditate motivul neînsu irii acestora.  

8.1.3.5. Definitivarea i aprobarea raportului de audit 
În cazul auditului de supraveghere i a auditului de evaluare în vederea reînnoirii certificatului de 

siguran /autoriza iei de siguran , dup  redactarea formei finale, raportul de audit este supus aprob rii 
directorului ASFR.  

În cazul auditului de evaluare în vederea acord rii/actualiz rii/modific rii/reînnoirii certificatului 
ERI/FI, dup  redactarea formei finale, raportul de audit de evaluare va fi înaintat Comitetului de 
Certificare al ASFR pentru luarea deciziei de acordare/neacordare a certificatului ERI/FI.  

8.1.4. Formulare 
Raportul de audit 
Constat rile auditului 

 
8.2. Planul de ac iuni corective 
8.2.1. Scopul  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul în care se elaboreaz  i se comunic  planul de 
ac iuni corective de c tre organiza ia auditat .  

Aceasta se aplic  pentru observa iile/ neconformit ile identificate i se refer  la: 
- elaborarea planului de ac iuni corective; 
- transmiterea planului de ac iuni corective. 

8.2.2. Responsabilit i 
 

                       Responsabilit i 
 
                Sarcini  

Aditor  Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

ef 
Serviciu 

Director 
ASFR 

Elaborarea planului de ac iuni 
corective  I R I I 

Identificarea nivelului de risc 
acceptat de organiza ia auditat   I R I I 

R spunsul pentru planul de 
ac iuni corective    R R I I I 

Corec ii ale planului de ac iune 
prezentat  I R I I 
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R – Responsabil pentru realizarea obiectivului; 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate. 

8.2.3. Metodologia 
8.2.3.1. Elaborarea planului de ac iuni corective 

În urma primirii raportului de audit i pe baza discu iilor din cadrul reuniunii de închidere a 
auditului, organiza ia auditat  preg te te planul de ac iuni corective, care acoper  toate  observa iile/ 
neconformit ile identificate în timpul auditului.  

Pentru rezolvarea observa iilor/ neconformit ilor, organiza ia auditat  trebuie s  aib  în vedere: 
- cerin ele cadrului de reglementare de siguran  feroviar  aplicabil;  
- legisla ia na ional  aferent  procesului/proceselor auditate; 
- efectuarea de audituri interne; 
- procedurile aferente procesului/proceselor unde au fost depistate observa ii/ neconformit i; 
- corelarea cu alte zone / procese ale organiza iei auditate; 
- protocolul reuniunii de închiderere a auditului; 
- bune practici discutate cu echipa de audit; 
- ac iunile corective necesare.  

Planul ac iunilor corective trebuie s  con in : 
- o scurt  descriere a observa iei/ neconformit ii; 
- ac iuni corective/preventive necesare; 
- calendarul ac iunilor corective; 
-etapele pentru monitorizarea m surilor corective, precum i angaja ii responsabili pentru 
aceasta; 
- dac  este cazul, o justificare pentru decizia de a nu întreprinde m suri corective. 

În planul de ac iuni corective vor fi men ionate i orice alte probleme pe care organiza ia auditat  
consider  c  nu le poate rezolva f r  cooperarea cu o alt  institu ie sau autoritate na ional , precum i 
orice ac iuni corective posibile, identificate de organiza ia auditat  pentru îmbun t irea. SMS/SIVM 

8.2.3.2. Transmiterea planului de ac iuni corective  
Organiza ia auditat  trebuie s  transmit  planul de ac iuni corective auditorului ef, folosind 

formularul ''Planul ac iunilor corective''.  
8.2.3.3. R spunsul echipei de audit privind planul ac iunilor corective 

Auditorul ef poate face observa ii scrise cu privire la con inutul planului de ac iuni corective, 
atunci când este necesar. Aceste  observa ii  vor fi transmise organiza iei auditate.  

Organiza ia auditat  decide ce m suri s  ia i, eventual, s  modifice planul de ac iuni corective. 
Planul revizuit este retransmis auditorului ef.  

Atunci când exist  probleme care necesit  clarificare sau opinii divergente, acestea pot fi 
monitorizate în cadrul auditului de supraveghere. 

8.2.3.4. Decizia entit ii auditate de a nu elabora planul de ac iuni corective 
În cazul în care organiza ia auditat  decide s  nu elaboreze un plan de ac iuni corective pentru 

toate neconformit ile/observa iile, acest lucru este discutat în cadrul echipei de audit.  
În func ie de gravitatea sau de complexitatea observa iilor/ neconformit ilor constatate pentru 

care nu s-au elaborat ac iuni corective, se pot propune m suri privind suspendarea/retragerea 
certificatului/autoriza iei de siguran / certificatului ERI/FI. 

8.2.4. Formulare 
 Planul ac iunilor corective. 
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9. Auditul de urm rire 
9.1 Scop  

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de desf urare a auditului de urm rire ce are ca 
obiectiv verificarea eficacit ii implement rii ac iunilor corective. 

9.2. Responsabilit i 
 

                   Responsabilit i 
              
        
Sarcini   

Auditor Auditor 
ef 

Organiza ia 
auditat  

ef 
serviciu 

Director 
ASFR 

Stabilirea perioadei de efectuare a 
auditului 

I R I I A 

Stabilirea canalelor de comunicare cu 
organiza ia auditat  I R I I I 

Componen a echipei de audit I R I I A 
Transmitere persoane de contact I I R I I 
Solicitarea dovezilor de audit privind 
remedierea neconformit ilor R R I I I 

Analiza dovezilor prezentate de 
organiza ia auditat , efectuarea de 
observa ii 

R R I I I 

 Întocmirea i  transmiterea raportului 
de audit de urm rire I R I I A 

 
R – Responsabil pentru realizarea obiectivului; 
I   - Este informat cu privire la obiectivele realizate; 
A- Aprobarea perioadei, componen ei echipei i raportului de audit. 

9.3  Metodologia 
9.3.1. Stabilirea echipei i a perioadei auditului de urm rire 

Echipa auditului de urm rire este, format  din membrii echipei auditului de  evaluare sau de 
supraveghere, dup  caz.  În cazul în care auditorul ef sau unul din membrii echipei  nu este disponibil, 
eful serviciului cu aprobarea directorului ASFR nominalizeaz  un înlocuitor.  

Auditorul ef, în func ie de natura neconformit ilor constatate i a dovezilor prezentate, precum i 
în func ie de planul de ac iuni corective transmis de organiza ia auditat , stabile te perioada efectu rii 
auditului de urm rire.   

Dup  stabilirea perioadei de desf urarea a auditului de urm rire, aceasta este supus  aprob rii 
directorului ASFR. 

9.3.2. Confirmarea efectu rii auditului i stabilirea canalelor de comunicare cu organiza ia 
auditat  
 Auditorul ef contacteaz  organiza ia auditat  pentru: 

- confirmarea efectu rii auditului de urm rire; 
- comunicarea propunerilor referitoare la perioada de desf urare a auditului de urm rire;  
- confirmarea echipei de audit; 
- solicitarea desemn rii unei persoane de contact  de c tre organiza ia auditat ; 
- furnizarea de informa ii cu privire  la metodele auditului; 
- stabilirea loca iei/loca iilor auditului de urm rire la fa a locului. 

Organiza ia auditat  trebuie s  r spund  în scris dup  primirea comunic rii auditorului ef, privind 
urm toarele: 
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- confirmarea datelor, sau propunere a altor date referitoare la desf urarea auditului; 
- numele i datele de leg tur  ale persoanei de contact desemnate de organiza ia auditat ; 
- loca ia/loca iile auditului. 

În cazul în care organiza ia auditat , nu este disponibil  în perioada propus , auditorul  ef 
stabile te o alt  perioad  i îl informeaz  pe eful  serviciului. 

9.3.3.  Evaluarea remedierii neconformit ilor constatate în cadrul auditului 
Evaluarea remedierii neconformit ilor constatate în cadrul auditului  se face, în principal, pe baza 

dovezilor obiective care includ, dar nu se limiteaz  la:  
 analiza efectuat  de conducerea organiza iei auditate privind neconformit ile constatate; 
 analiza eficacit ii ac iunilor corective întreprinse de c tre organiza ia auditat ; 
 orice alte dovezi pe care echipa de audit le consider  necesare. 

Auditorul ef comunic  otrganiza iei auditate modalitatea de transmitere a documentelor solicitate. 
9.3.4.  Analiza dovezilor prezentate de organiza ia auditat , efectuarea de observa ii 

Analiza dovezilor prezentate de c tre organiza ia auditat  se face de c tre echipa de audit, 
nominalizat , prin verificarea la fa a locului  a m surilor întreprinse de c tre organiza ia auditat .  
 Urmare a acestei analize, auditorul ef poate propune o verificare la fa a locului  a m surilor 
întreprinse de c tre organiza ia auditat , printr-un audit de urm rire sau poate solicita documente 
suplimentare. 

Auditul de urm rire la fa a locului se desf oar  similar cu auditul de supraveghere la fa a locului. 
În urma colect rii de dovezi de audit, auditorul ef întocme te raportul auditului de urm rire, care 

se difuzeaz  organiza iei auditate pentru eventuale observa ii/propuneri. Dup  aceasta auditorul ef 
redacteaz  raportul final al auditului de urm rire care se difuzeaz  organiza iei auditate. 

În eventualitatea în care auditorul ef consider  ca planul de remediere nu a fost îndeplinit sau c  
neconformit ile constatate nu au fost tratate corespunz tor de c tre organiza ia auditat , propune  în 
cadrul raportului de audit, spre aprobare directorului ASFR, întreruperea procesului de reînnoire a 
certificatului/ autoriza iei de siguran  sau, în cazul auditului de supraveghere, suspendarea certificatului/ 
autoriza iei de siguran /certificatului ERI/FI. 

9.4.  Formulare 
Raport de audit 

 Program de audit 
            Plan de audit 
            Nota pentru desemnarea echipei de audit  

Adresa pentru confirmare audit 
ANEXE 

1. Program de audit; 
2. Nota pentru desemnarea echipei de audit; 
3. Obiectivele de audit; 
4. Adresa pentru confirmare audit; 
5. Lista cu activit ile de audit atribuite auditorilor; 
6. Raport de examinare a documentelor; 
7. Planul de audit; 
8. Protocolul reuniunii de deschidere; 
9. Fi a de interviu; 
10.Fi a de observa ii; 
11.Fi a de neconformit i; 
12. Concluziile auditului; 
13. Protocolul reuniunii de închidere; 
14. Raport de audit; 
15. Constat rile auditului; 
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16. Planul ac iunilor corective; 
17. Registru de eviden  dosare de audit. 
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Serviciul /Inspectorat…………………….. 
Nr.             /       / 2014 
 
 
 
                                                                                                                                       APROBAT 

  DIRECTOR                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Program de audit  
pentru luna……..anul.….. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ef Serviciu/inspector ef teritorial 

 
 
 

 
 

Întocmit: 
 

 
Nota:  

- în cazul supravegherii prin audit acest program face parte integrant  din “Programul activit ii de 
supraveghere pentru luna……..anul…...”  al ASFR; 

- litera “A” sau “ERI” reprezint  activitatea ce va fi desf urat  la organiza ia auditat . 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele i 
prenumele 

Func ia DATA 
 

1 2 3 4 5 - - - 30 31 
1.   A A A A E

R
I 

     

2.             

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/XXXXX          Fax   : 021/XXXXXX 
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Serviciul/Inspectoratul ………….. 
Nr.        /       / 2014 

APROBAT                                                                  
DIRECTOR 

 
                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                      

   NOTA 
pentru desemnarea echipei de audit 

 
Conform planific rii din Programul de audit nr………. urmeaz  s  se desfã oare în 

perioada……..la  SC……………., cu sediul social în…………..(adresa), ac iunea de audit de 
evaluare/supraveghere/urm rire.  
 În selectarea auditorilor pentru echipa de audit, au fost luate în considerare urm toarele: 

- m rimea organiza iei auditate i specificul organiz rii acesteia; 
- scopul auditului; 
- competen ele necesare echipei de audit pentru a atinge obiectivele auditului; 
- calificarea i disponibilitatea auditorilor. 

Se propune ca echipa de audit s  aib  urm toarea componen  : 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Organiza ia 
auditat  

Nume, prenume 
auditor 

Func ia în cadrul echipei de 
audit 

Semn tura pentru 
instruire/inexisten a 

conflictelor de interese 
     

   
   
   
   
   
   

 
 

ef serviciu/Inspector ef teritorial  
 

 
 

Întocmit: 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxx          Fax   : 021/xxxxxxxx 
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Serviciul/Inspectorat……..  
Nr.      /       / 2014 

APROBAT                                                                                                                      
DIRECTOR 

 
                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                      
 
 
 

 
 

Obiectivele auditului 
desf urat la............................... 
în perioada.................................. 

 
 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Obs. 

   

 
 
 

ef serviciu/inspector ef teritorial  
 

 
  
Întocmit:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxxxx         Fax   : 021/xxxxxxxxx 
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Serviciul/Inspectoratul….. 
Nr.      /       / 2014 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
                                                      
 

 
  

C TRE: 
.............................................                                                                                                                       

 
 
 
 

 In conformitate cu Programului de audit nr. .............................., ASFR va efectua o ac iune de audit 
(de evaluare/supraveghere/urm rire) la fa a locului, în perioada .................la sediul/sediile………(adresa). 
 Echipa de audit va avea urm toarea componen : 
 1. Numele i prenumele…..func ia în cadrul echipei….. 
 2. Numele i prenumele…..func ia în cadrul echipei….. 
 Obiectivele auditului i planul de audit sunt anexate, iar metodele de efectuare a auditului la fa a 
locului constau în: interviu, observa ii, culegere de dovezi de audit. 
  În termen de maximum 7 zile lucr toare v  rug m s  ne comunica i în scris, la fax nr..............…. acordul 
dvs. privind urm toarele: 

- efectuarea auditului la fa a locului în perioada……; 
- componen a echipei de audit;   

            - loca ia/loca iile  propus /propuse pentru desf urarea auditului; 
- desemnarea unei persoane de contact; 
- planul de audit. 

 
 

DIRECTOR 
 
 
Întocmit:  
Auditor ef 
 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxxx         Fax   : 021/xxxxxxxxx 
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Serviciul /Inpectorat…………………….. 
Nr./       / 2014 
                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                      

Lista cu activit ile de audit  atribuite auditorilor 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Auditor ef, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Nume/Prenume 
auditor 

Perioada 
desf ur rii 
activit ii 

Atribu ii în 
cadrul 

activit ii 

Observa ii 

      

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxxxxx          Fax   : 021/xxxxxxx 
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Serviciul /Inpectorat…………………….. 
Nr. /       / 2014 
 
                                                                                                                                                                                                
 
                                                      

Raport examinare documente*/Raport de documentare 
 

 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Cerin e/Obiective 
audit 

 

Documente 
studiate 

Constat ri Observa ii 

     
 
*la auditul de evaluare 
 
 
 

Auditor ef, 
 
 

Auditor, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxxx         Fax   : 021/xxxxxxxx 

 



 
 

 
 

 

Serviciul /Inpectorat…………………….. 
Nr.  /       / 2014 

Planul de audit  
 
 

 

ZI
U

A
 1

 A 1 
REUNIUNEA 

DE 
DESCHIDERE 

  

 

    REUNIUNE 
ECHIPA 
AUDIT 

A 2        
A 3       
A 4       

ZI
U

A
 2

 A 1        REUNIUNE 
ECHIPA 
AUDIT 

A 2         
A 3        
A 4        

ZI
U

A
 3

 A 1        REUNIUNE 
ECHIPA 
AUDIT 

A 2         
A 3        
A 4        

ZI
U

A
 4

 A 1       

REUNIUNEA DE INCHIDERE A 2        
A 3       
A 4       

 
 
 

Auditor ef, 
       

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxx         Fax   : 021/xxxxxx 

 

1



 
 
 
 

 
 

 

Protocolul reuniunii de deschidere 

 nr……..…/data 
 
 

Organiza ia auditat  (adresa): 

Audit 
(evaluare/supraveghere/urm rire)   

Data reuniunii:  
 
I. Subiecte discutate în cadrul reuniunii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Opinii divergente 
 
 
 
 
III.        Semn turi 
 

Echipa audit 
Numele i prenumele, func ia din cadrul 
echipei de audit, semn tura 

Organiza ia auditat  
Numele i prenumele, func ia în cadrul 
organiza iei, semn tura 

 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxx          Fax   : 021/xxxxxx 
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Nr.  /       / 2014 

Fi a de interviu  

nr…../ZZLLAAA 
 

Organiza ia auditat   

Data interviului  

Numele membrilor 
echipei de audit  

Numele 
intervievatului  

 

Procesul 

Nr.crt. Întreb ri R spunsuri 

   

   

   

   

   

Semn turi 
 
Auditor/Auditori Intervievat 

 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/3071805          Fax   : 021/3077976 

 



 

 
 

 

Serviciul /Inpectoratul…………………….. 
Nr. /       / 2014 

 
 

FI  DE OBSERVA II 
 nr…./ ZZ/LL/AAAA  

 
Organiza ia auditat :……. 
Localizare (proces/zon  auditat ):….. 
  
Nr. 
crt. 

Observa ia Dovezi de audit 
(dup  caz) 

Verificarea trat rii  
observa iei 

Observa ie tratat  
 

Data verific rii Auditori 
(numele i 
prenumele) 

Semn tura 

corespunz tor necorespunz tor 
        
        
        
 
Semn turi 
 
 

Auditor/Auditori Reprezentant organiza ie auditat  
 

 
 
 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxx          Fax   : 021/xxxxx 
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Serviciul /Inpectoratul…………………….. 
Nr. /       / 2014 

 
FI A DE NECONFORMIT I 

nr…./ ZZ/LL/AAAA  
Organiza ia auditat :……. 
Localizare (proces/zon  auditat ):….. 
  

Nr. 
crt. 

Neconformitatea Felul 
neconformit ii 

Dovezi de audit 
(dup  caz) 

Verificarea trat rii  
neconformit i 

major  minor  Neconformitate tratat  
 

Data verific rii Auditori 
(numele i 
prenumele) 

Semn tura 

  corespunz tor necorespunz tor 
          
          
          

 
 Este necesar  efectuarea unui audit de urm rire?                         da                               nu                                                                                                                    
 
                                                             
 
Semn turi 
 
 
Auditor/Auditori Reprezentantul organiza iei auditate 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxx         Fax   : 021/xxxxxxx 
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Situa ia la data efectu rii auditului de urm rire (dup  caz): 
 
Verificare dovezi rezultate dup  auditul de urm rire (dup  caz):     
 
                                   Corectie:                                       implementat                    neimplementat   
 
                                   Ac iune corectiv /preventiv :       implementat                    neimplementat    
 
                                   Ac iune corectiv /preventiv :       eficace                             ineficace 
 
Perioada de desf urare a auditului de urm rire (dup  caz):     
 

 
Semn turi 
 
 
Auditor/Auditori Reprezentant organiza ie auditat  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Serviciul /Inpectoratul…………………….. 
Nr. /       / 2014 

 
Concluziile auditului 

 
 

  
I. 
 
Men iuni referitoare, în principal, la: 

- eficacitatea proceselor auditate; 
- problemele cu care se confrunt  organiza ia auditat ; 
- punctele tari i punctele slabe ale organiza iei auditate; 
- domeniile de îmbun t ire; 
- propunerea de acordare/actualizare/modificare/reînnoire a 

certificatului de siguran /autorizare de siguran /certificate ERI/FI, 
dup  caz; 

- propunerea de suspendare/retragere a certificatului de 
siguran /autorizare de siguran /certificate ERI/FI, dup  caz. 

 
 
 
II. Semn tur  Auditor ef 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxxxx      Fax   : 021/xxxxxx 
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Protocolul reuniunii de închidere 

 nr……/data 
 
 

Organiza ia auditat  (adresa): 

Audit 
(evaluare/supraveghere/urm rire)   

Data reuniunii:  
 
III. Subiecte discutate în cadrul reuniunii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Opinii divergente 
 
 
 
 
III.        Semn turi 
 

Echipa audit 
Numele i prenumele, func ia din cadrul 
echipei de audit, semn tura 

Organiza ia auditat  
Numele i prenumele, func ia în cadrul 
organiza iei, semn tura 

  

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxx          Fax   : 021/xxxxxxxxx 
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Serviciul /Inpectoratul…………………….. 
  

                                                                                              APROBAT  
                                                                                                 DIRECTOR ASFR 

                                       
 

RAPORT DE AUDIT 
Nr……/ZZ/LL/AAA 

  
 Organiza ia auditat ………..                                                                                                    
  
I. Prezentare general  a auditului cu referire în principal la scopul i obiectivele auditului, 
procesele i resursele auditului, alte informa ii similare 

 
II.  Prezentare a procesului auditat, metodele i tehnicile utilizate, sinteza activit ilor, a 
studiilor de caz efectuate, interviuri, observa ii, alte dovezi de audit, principalele constat ri 
de audit cu eviden ierea punctelor tari i punctelor slabe i analiza eventualelor 
neconformit i, alte informa ii legate de modul de desf urare a auditului 

 
III. Concluziile finale ale auditului cu eviden ierea, în principal, a urm toarelor: 

- sistare, acordare, neacordare; 
- alte propuneri în func ie de procesul/procesele auditate. 

 

 
IV. Semn turi                                                                       
 
Auditor ef/auditori                                                                Organiza ia auditat  

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/xxxxxxx         Fax   : 021/xxxxxxxxx 

 



 
 

  

Anex  la Raportul de audit nr… 
Constat rile auditului 

Organiza ia auditat   

Perioada auditului  

Auditor ef  

Semn tur  
Auditorul ef 

Nr.Crt Obiectiv Dovezi de audit   (reglement ri, proceduri, instruc iuni 
de lucru, fi e de interviu, altele similare) Constat ri de audit 

1 

  

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3 

  
 
 
 
 
 

 

       MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

        Autoritatea Feroviar   Român  - AFER 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
        Telefon  PTT   : 021/3071805          Fax   : 021/3077976  



Plan de ac iuni corective 
 
 

Audit:  
Organiza ia auditat :  
Data:  

 
 

 
 
 
 Semn tur  
 Managementul la vârf al organiza iei auditate 
 
 
 
 
 

Descriere observa ie/ 
neconformitate 

Ac iuni corective/preventive Etapele pentru 
monitorizarea 

m surilor corective 

Termen Responsabil Observa ii 
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Registru de numere ale dosarelor de audit 
  

Nr. dosar 
audit 

Data/organiza ia 
auditat  

Obiectivul/obiectivele auditului Auditor ef Obs. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 


