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introducere 
 
 

 
 

 
Curtea de Conturi este instituţia înfiinţată în baza Constituţiei cu scopul de a efectua auditul gestiunii 
finanţelor publice ale României. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi au fost aprobate prin Legea 
nr. 94/1992, republicată.  

Într-un stat de drept, democratic şi social, în cadrul democraţiei constituţionale, conceptul de responsabilitate 
presupune obligaţia de a răspunde pentru actul de gestiune. Obligaţia de a răspunde pentru actul de gestiune 
presupune, la rândul ei, existenţa unei funcţii solide de audit extern.  

Curtea de Conturi este auditorul extern al României. Auditorul are rolul de a examina acţiunile 
persoanelor responsabile cu actul de gestiune informând contribuabilii despre felul în care autorităţile au 
utilizat fondurile publice.   

Indiferent de modul de constituire şi de destinaţia fondurilor, în calitatea sa de auditor extern, Curtea de 
Conturi verifică dacă fondurile publice sunt corect contabilizate şi dacă sunt cheltuite în conformitate cu 
reglementările aplicabile, precum şi dacă se acordă atenţia cuvenită obţinerii unui raport optim între 
resurse şi rezultate. 

 

Activitatea de audit serveşte următoarelor obiective: utilizarea corectă şi eficace a resurselor financiare 
ale statului şi ale sectorului public, consolidarea bunei gestiuni financiare, executarea corespunzătoare a 
activităţilor administrative, precum şi informarea autorităţilor publice şi a publicului larg, prin întocmirea şi 
furnizarea de rapoarte obiective. Rezultatele activităţii Curţii de Conturi sunt utilizate de Parlament, 
precum şi de entităţile verificate pentru îmbunătăţirea gestiunii financiare a bugetului României. 
Activitatea Curţii de Conturi trebuie să fie  punct de reper în materie de execuţie a bugetului pentru 
exerciţiul bugetar precedent. 

În pofida a ceea ce ar sugera numele său, Curtea de Conturi nu dispune de competenţe judiciare. 

Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod autonom, şi efectuează trei tipuri de audit: audit 
financiar, audit al performanţei şi audit de conformitate (control tematic). Acestea abordează 
următoarele probleme: 

1. dacă în conturi sunt prezentate în mod fidel, sub toate aspectele semnificative şi conform cadrului 
de raportare financiară aplicabil, situaţia financiară, rezultatele şi fluxurile de numerar pentru 
exerciţiul dat - auditul financiar; 

2. dacă se asigură o bună gestiune financiară - auditul performanţei, cu alte cuvinte:  
a. economicitate - dacă fondurile alocate unei activităţi au fost utilizate cu economie;  
b. eficienţă - dacă rezultatele activităţii au fost obţinute cu cel mai redus nivel de resurse 

alocate, şi  
c. eficacitate - dacă obiectivele stabilite au fost îndeplinite; 

3. dacă operaţiunile respectă, sub toate aspectele semnificative, cadrul juridic şi cadrul de regularitate 
care le sunt aplicabile - auditul de conformitate.   

 

În calitate de auditor extern al României, Curtea de Conturi contribuie la îmbunătăţirea modului de 
formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, 
furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi 
administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii.  



 

Pagina  10  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

 

Curtea de Conturi publică rezultatele activităţilor sale de audit în următoarele tipuri de rapoarte: 
 Raport public anual care cuprinde: observaţiile Curţii de Conturi asupra conturilor de execuţie a 

bugetelor supuse controlului său; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera 
Deputaţilor sau de Senat sau efectuate la regii autonome, societăţi comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat şi la celelalte persoane juridice supuse controlului Curţii; încălcările de lege 
constatate şi măsurile de tragere la răspundere luate;  

 Rapoarte anuale referitoare la finanţele publice locale, care se întocmesc pentru fiecare judeţ şi 
pentru municipiul Bucureşti şi care se publică pe pagina de internet a Curţii de Conturi; 

 Rapoarte pe domenii specifice. 

 

De asemenea, Curtea de Conturi este abilitată prin lege să avizeze: 
 la cererea Senatului sau a Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectele de lege în 

domeniul finanţelor şi al contabilităţii publice sau prin aplicarea cărora ar rezulta o diminuare a 
veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară; 

 înfiinţarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate în subordinea lor.   
 

Începând cu anul 2009, Curtea de Conturi elaborează un raport anual de activitate.  

Rezultatele activităţii Curţii de Conturi trebuie să fie utilizate de către Parlament, Guvern, autorităţile şi 
instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, în scopul îmbunătăţirii gestiunii resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public.   

Curtea de Conturi certifică acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie auditate şi în 
situaţia în care se constată regularitatea conturilor emite certificat de conformitate pe care-l comunică 
entităţii auditate. Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere 
juridică. Pentru motive întemeiate, în termen de un an de la data la care s-a certificat contul auditat, 
procedura examinării contului poate fi redeschisă. 

Mai multe informaţii cu privire la activităţile specifice ale Curţii de Conturi consemnate în rapoartele sale 
speciale sunt disponibile în format electronic pe portalul Curţii care poate fi accesat pe site-ul: 
www.curteadeconturi.ro  

Prezentul Raport public se referă la exerciţiul financiar al anului 2010. 

Raportul anual pe care-l prezintă Curtea de Conturi Parlamentului stă la baza procedurii de aprobare prin 
lege a contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
celelalte conturi anuale de execuţie prevăzute de lege.  

Raportul public pe anul 2010 a fost structurat pe capitole în care sunt prezentate rezultatele activităţilor 
de audit ale Curţii de Conturi. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curtea de Conturi  
Raportul public pe anul 2010 
 
 
 
 
 

Prezentare Generală  
 

Capitolul 

1 



 

Pagina  12  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

Curtea de Conturi, în temeiul Constituţiei şi a legii cadru de organizare şi funcţionare este singura 
instituţie competentă să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare, 
asigurându-se că: 

 modul de administrare a patrimoniului, precum şi execuţia bugetară sunt în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de 
înfiinţare a instituţiilor/autorităţilor verificate; 

 situaţiile financiare ale instituţiilor/autorităţilor verificate sunt întocmite în 
conformitate cu cadrul legal de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o 
imagine fidelă a poziţiei şi a performanţei financiare. 

 
1. Cadrul de 

reglementare 
 a activităţii  

Activităţile de audit financiar, audit al performanţei şi audit de conformitate 
(control tematic) se realizează pe baza procedurilor de audit cuprinse în 
„Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi” şi în
„Standardele de audit” proprii, elaborate în conformitate cu standardele de audit 
internaţionale general acceptate şi aprobate. 

Pentru fondurile comunitare nerambursabile Autoritatea de Audit efectuează audit 
public extern conform procedurilor de lucru proprii. 

 

2. Activitatea   
de verificare 

Potrivit Programului de activitate pe anul 2011, structurile centrale şi teritoriale 
ale Curţii de Conturi, au efectuat un număr total de 3.218 acţiuni, cuprinzând 
misiunile de audit financiar şi audit al performanţei, acţiunile de control, acţiuni 
de verificare a ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii, precum şi 
acţiuni de documentare. 

Sintetic rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2011 de Curtea de Conturi se 
prezintă astfel: 

Acţiuni de verificare, din acestea: 2.449
misiuni de audit financiar: 1.534
misiuni de audit al performanţei: 302
acţiuni de control: 613

Acţiuni de verificare a ducerii la îndeplinire 
a măsurilor dispuse prin decizii: 585

Acţiuni de documentare: 184
Total acţiuni 3.218

 

 
 
 
 
 
Graficul  
acţiunilor  
realizate 

Din datele de mai sus rezultă că misiunile de audit financiar reprezintă 48% din 
totalul acţiunilor efectuate în anul 2011, cele de audit al performanţei 9%, iar 
acţiunile de control 19%. 

Audit financiar
48%

Audit al performanţei
9%

Control
19%Documentare

6%

Verificarea aducerii la 
îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin decizii
18%

Pentru stabilirea şi introducerea în programul de activitate pe anul 2012 a unor 
acţiuni de verificare au fost efectuate un număr de 184 acţiuni de documentare, la 
tot atâtea entităţi, acţiuni care au necesitat atât resurse umane cât şi fond de timp 
pentru realizarea acestor documentări. 
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De asemenea, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Curţii de Conturi conform 
legii, pe parcursul anului 2011 a fost efectuat un număr de 585 acţiuni de 
verificare a  modului de aducere la îndeplinire a măsurilor  dispuse prin decizii. 

 

3. Entităţile 
 supuse  
verificării 

În anul 2011 Curtea de Conturi şi-a exercitat funcţia de verificare la un număr de 
2.751 entităţi. 

Trebuie precizat că la unele entităţi, pe lângă efectuarea misiunii de audit financiar 
s-au desfăşurat atât misiuni de audit al performanţei, control tematic, acţiuni de 
verificare a ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii cât şi acţiuni de 
documentare, astfel că aceeaşi entitate a fost supusă, în anul 2011 la două sau 
chiar mai multe verificări.  

  
Acţiunile desfăşurate, pe entităţi, realizate în anul 2011 de Curtea de Conturi 
asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare 
ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2010, se 
prezintă astfel:  

Total entităţi în sfera de competenţă 11.281 
 Ordonatori principali de credite 3.295 
 Ordonatori secundari de credite 222 
 Ordonatori terţiari de credite 6.182 
 Alte entităţi 1.582 

Total entităţi verificate 2.751 
 Ordonatori principali de credite 1.352 
 Ordonatori secundari de credite 92 
 Ordonatori terţiari de credite 1.086 
 Alte entităţi 221 

% entităţi verificate 24,4 

Din totalul de 11.281 de entităţi publice care intră în sfera de competenţă a Curţii 
de Conturi, în anul 2011, au fost verificate 24,4%. 

 
 
 
Graficul  
entităţilor  
supuse  
acţiunilor  
de verificare 
 

Ordonatori 
principali de 

credite

49%

Ordonatori 
secundari de 

credite

3%

Ordonatori 
terțiari de 

credite

40%

Alte entități
8%

 

Verificările efectuate în anul 2011 s-au efectuat cu preponderenţă la ordonatorii 
principali de credite, care au reprezentat 49% din totalul entităţilor supuse 
verificării şi la ordonatorii terţiari de credite care au reprezentat 40% din total. 

În anul 2011, a fost verificat un număr de 2.751 entități, din care 1.599 ale 
administraţiei publice locale, iar din acestea 1.271 entităţi fac parte din categoria 
ordonatorilor principali de credite. 
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Cele 1.086 entități verificate care fac parte din categoria ordonatorilor terţiari de 
credite, ca apartenenţă, reprezintă configuraţia inversă a ordonatorilor principali 
de credite, respectiv 836 aparţin administraţiei publice centrale, iar 250 aparţin 
administraţiei publice locale. 

 
 
 
 
 
 
 
Graficul  
categoriilor de 
entităţi supuse  
verificărilor  
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Societăţi 
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Societăţi 
comerciale de 
interes local*

Societăţi 
bancare*

Alte entităţi

          * Inclusiv sucursalele şi filialele acestora, după caz. 

Din datele prezentate mai sus pe categorii de entităţi verificările efectuate s-au 
desfăşurat la 1.352 ordonatori principali de credite, 1.086 ordonatori terţiari de 
credite, 92 ordonatori secundari de credite, 75 societăţi comerciale, inclusiv cele 
de interes local, 37 companii naţionale, 27 societăţi naţionale, 24 regii autonome,
inclusiv cele de interes local, 2 societăţi bancare, precum şi 56 alte entităţi. 

 

4. Sumele 
 estimate 

Misiunile de audit şi acţiunile de control efectuate de Curtea de Conturi în anul 
2011 la cele 2.751 entități au identificat cazuri de nerespectare a reglementărilor 
legale, constatându-se abateri şi nereguli care au condus la neurmărirea și 
neîncasarea unor venituri bugetare sau la producerea unor prejudicii.  

Explicaţii u.m. 
Evaluarea abaterilor constatate 

Suma estimată Accesorii Total 

Venituri suplimentare 
mil. lei 1.779,43 632,37 2.411,80 
mil. euro* 422,68 150,21 572,89 

Prejudicii 
mil. lei 736,89 19,13 756,02 
mil. euro* 175,04 4,54 179,58 

TOTAL  
mil. lei 2.516,32 651,50 3.167,82 
mil. euro* 597,72 154,75 752,47 

* A fost utilizat cursul mediu de schimb leu/euro pe anul 2010 de 4,2099. 
Sursa: Banca Naţională a României. 

Conform metodologiei proprii când se constată, cu ocazia verificărilor efectuate, 
nereguli și abateri de la legislația care reglementează înființarea, organizarea, 
funcționarea și atribuțiile entității verificate, reprezentanții Curții de Conturi 
evaluează din punct de vedere financiar-contabil abaterile constatate care sunt 
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aduse la cunoștință conducătorilor entităților verificate și sunt consemnate în 
actele care se întocmesc la finalul  misiunilor de verificare, iar în deciziile care se 
emit se dispun stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsurilor pentru 
recuperarea acestuia și intrarea în legalitate. 

Au fost, de asemenea, constatate nereguli financiar-contabile care au influenţat 
calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate, după cum urmează: 

Explicaţii u.m. Total estimat 

Abateri cu caracter financiar-contabil 
mil. lei 38.488,45 
mil. euro* 9.142,37 

* A fost utilizat cursul mediu de schimb leu/euro pe anul 2010 de 4,2099. 
Sursa: Banca Naţională a României. 

Dintre abaterile cu caracter financiar-contabil, cele care dețin ponderea cea mai 
mare ca număr de cazuri sunt cele care se referă la legalitatea și exactitatea 
evidențelor contabile și a bilanțurilor contabile, secondate de cele privind 
încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului public și 
privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. 

 
 
Graficul sumelor 
rezultate din 
evaluarea 
abaterilor care au 
generat venituri 
suplimentare şi 
producerea de 
prejudicii 

Venituri 
suplimentare

76%

Prejudicii
24%

 
 

Din datele prezentate mai sus, rezultă că din evaluarea estimativă a abaterilor 
constatate de Curtea de Conturi ca urmare a acţiunilor desfăşurate asupra 
bugetele publice se vor încasa 3,2 miliarde lei, din care 2,4 miliarde lei (76%) din 
neregulile care au condus la neurmărirea și neîncasarea unor venituri bugetare 
şi 0,8 miliarde lei (24%) din neregulile care au condus la producerea unor 
prejudicii. Pe tipuri de acţiuni de verificare, valoarea  abaterilor constatate prin 
care s-au identificat venituri suplimentare, respectiv care au determinat 
producerea de prejudicii se prezintă astfel: 

- milioane lei - 
Nr. 
crt. 

Explicaţii 
Audit 

financiar 
Auditul 

performanţei 
Control TOTAL 

1. Venituri suplimentare 492,48 249,50 1.669,82 2.411,80 
2. Prejudicii 464,40 59,35 232,27 756,02 
 TOTAL  956,88 308,85 1.902,09 3.167,82 

Cu ocazia verificărilor efectuate au fost identificate nereguli financiar-contabile şi alte 
abateri care nu au determinat producerea de prejudicii dar care au afectat 
corectitudinea situaţiilor financiare. Pe tipuri de acţiuni de verificare se prezintă astfel:

- milioane lei - 
Nr. 
crt. Explicaţii 

Audit 
financiar 

Auditul 
performanţei Control TOTAL 

1. Abateri financiar-contabile 24.813,28 939,11 12.736,06 38.488,45 
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5. Principalele  
abateri  
constatate 

Abaterile de la legalitate şi regularitate constatate cu ocazia verificărilor efectuate
au condus la identificarea de venituri neurmărite și neîncasate, la producerea de 
prejudicii şi au afectat realitatea şi acurateţea situaţiilor financiare. Principalele 
categorii de abateri constatate care au generat venituri suplimentare sunt 
prezentate în tabelul următor:  

- milioane lei - 
Nr. 
crt. Categorii de abateri Număr 

cazuri % Estimări % 

I. Venituri suplimentare  3.530 100 2.411,80 100 

1 Nestabilirea, neevidențierea şi neîncasarea în cuantumul şi la 
termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 

2.708 77 1.931,61 80 

2 Neîndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetele publice 518 15 165,49 7 

3 
Abateri privind activitatea de control fiscal şi control financiar de 
stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 91 3 195,98 8 

4 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 
gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale 

68 2 16,64 1 

5 Constatări privind legalitatea, realitatea şi exactitatea evidentelor 
contabile şi a bilanțurilor contabile 

63 2 58,40 2 

6 Alte abateri constatate 82 2 43,68 2 
 
Cele mai frecvente cazuri (2.708), a căror valoare a fost estimată la 1.932 milioane 
lei, sunt reprezentate de nerespectarea prevederilor legislației fiscale referitoare la 
stabilirea, evidențierea și încasarea veniturilor bugetare și sunt urmate de cele 
referitoare la neîndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetele publice, constatate 
într-un număr de 518 cazuri, estimate la 165 milioane lei. Abaterile privind 
activitatea de control fiscal și financiar exercitată de Ministerul Finanțelor Publice, 
deși au fost constatate într-un  număr relativ mic de cazuri (91), au fost estimate la 
196 milioane lei. 

 
Tot cu ocazia verificărilor efectuate de Curtea de Conturi s-au constatat şi abateri 
de la legalitate şi regularitate, care au generat producerea de prejudicii, evaluate 
la 756 milioane lei, astfel:  

- milioane lei - 
Nr. 
crt. Categorii de abateri Număr 

cazuri % Estimări % 

II. Prejudicii  5.095 100 756,02 100 
1 Nerespectarea reglementarilor legale în efectuarea cheltuielilor 4.584 90 490,48 65 
2 Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 150 3 69,12 9 
3 Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 94 2 10,57 1 

4 Nestabilirea, neevidențierea şi neîncasarea în cuantumul şi la 
termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 

65 1 82,74 11 

5 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 
gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale 

63 1 68,51 9 

6 Alte abateri constatate 139 3 34,60 5 
 TOTAL (Venituri suplimentare + Prejudicii) 8.625 - 3.167,82 - 

 
Dintre acestea, cele mai frecvente sunt cele care se referă la: 
 nerespectarea reglementarilor legale în efectuarea cheltuielilor (4.584 

de cazuri), estimate la 490 milioane lei; 
 utilizarea nelegală a fondurilor acordate de la buget (150 de cazuri), 

estimate la 69 milioane lei; 
 nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea în cuantumul și la 

termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare (65 de cazuri), 
estimate la 83 milioane lei.  
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Cu ocazia verificărilor efectuate s-au constatat şi abateri de la legalitate şi 
regularitate, care nu au generat producerea de prejudicii, dar care au afectat 
acurateţea situaţiilor financiare, cu suma de 38.488,45 milioane lei, cele mai 
semnificative fiind: 

 - milioane lei - 
Nr. 
crt. Categorii de abateri Număr 

cazuri % Estimări % 

1 Constatări privind legalitatea, realitatea şi exactitatea evidentelor 
contabile şi a bilanțurilor contabile 

2.861 26 10.455,37 27 

2 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 
gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale 

2.069 19 18.141,39 47 

3 Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 1.599 15 15,22 0 

4 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile 
prevăzute la art. 43 şi 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 910 8 1.732,65 5 

5 
Nestabilirea, neevidențierea şi neîncasarea în cuantumul şi la 
termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 868 8 4.875,17 13 

6 Alte abateri constatate 2.700 24 3.268,65 8 
 TOTAL  11.007 100 38.488,45 100 

    
 

Categoriile de abateri de la reglementările legale constatate de Curtea de Conturi și 
numărul total de cazuri identificate sunt prezentate în tabelul următor: 

Numărul total al 
cazurilor de abateri 
constatate  

Nr. 
crt. Categorii de abateri 

Număr 
cazuri 

% 

1 Nerespectarea reglementarilor legale în efectuarea cheltuielilor 4.838 25 

2 
Nestabilirea, neevidențierea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute 
de lege a unor venituri bugetare 

3.641 19 

3 
Constatări privind legalitatea, realitatea şi exactitatea evidentelor contabile şi a 
bilanțurilor contabile 

2.939 15 

4 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea 
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale 2.200 11 

5 Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 1.599 8 

6 Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 şi 44 
din Legea nr. 94/1992, republicată 

984 5 

7 Abateri privind Control financiar preventiv propriu 626 3 
8 Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 625 3 

9 
Abateri privind activitatea de control fiscal şi control financiar de stat exercitate de 
MFP prin organele sale specializate 

583 3 

10 Alte abateri constatate 1.597 8 
 TOTAL  19.632 100 

 

  

Urmare verificărilor efectuate la cele 2.751 entităţi, Curtea de Conturi a 
descoperit 19.632 cazuri de nerespectare a legalităţii şi regularităţii operaţiunilor 
care au afectata corectitudinea constituirii, administrării şi utilizării resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public. 

Pentru facilitarea înţelegerii datelor şi informaţiilor din tabelele de mai sus, trebuie 
precizat faptul că acelaşi tip de abatere, în funcţie de context şi circumstanţe, 
poate produce prejudicii, poate genera venituri suplimentare sau poate 
reprezenta doar o eroare/abatere financiar-contabilă fără impact financiar asupra 
veniturilor sau cheltuielilor bugetare. 
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Graficul  
abaterilor  
constatate 

Din datele de mai sus rezultă că cele mai frecvente abateri constatate au fost cele 
referitoare la nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor, 
respectiv 4.838 cazuri (25%), urmate de 3.641 cazuri de nestabilire, neevidenţiere 
şi neîncasare în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a unor venituri 
bugetare (19%) şi 2.939 cazuri de abateri privind legalitatea, realitatea şi 
exactitatea evidenţelor contabile şi a bilanțurilor contabile, respectiv 15%. 

1. Nerespectarea reglementarilor 
legale in efectuarea cheltuielilor 25%

2. Nestabilirea, neevidențierea si 
neîncasarea in cuantumul si la 

termenele prevăzute de lege a unor 
venituri bugetare 19%

3. Constatări privind 
legalitatea, realitatea si exactitatea 

evidentelor contabile si a bilanțurilor 
contabile 15%

4. Încălcarea prevederilor legale 
referitoare la administrarea si 

gestionarea patrimoniului public si 
privat al statului si al unităţilor 
administrativ teritoriale 11%

5. Abateri privind implementarea 
OMFP nr. 946/2005 8%

6. Nereguli financiar contabile pentru 
care se aplica masurile prevăzute la 

art. 43 si 44 din Legea nr. 
94/1992, republicată 5%

7. Abateri privind Control financiar 
preventiv propriu 3%

8. Neîndeplinirea obligațiilor 
financiare către bugetele publice 3%

9. Abateri privind activitatea de 
control fiscal si control financiar de 

stat exercitate de MFP prin organele 
sale specializate 3%

10. Alte abateri constatate 8%
 

  

6. Opiniile  
exprimate 

Opinia de audit se exprimă la încheierea misiunilor de audit financiar asupra 
conturilor de execuţia anuală a bugetelor auditate, după ce auditorii publici 
externi prezintă în rapoartele de audit constatările şi concluziile, formulează 
recomandări cu privire la măsurile ce urmează a fi luate de conducerea entităţilor 
verificate. În urma realizării misiunilor de audit financiar opiniile de audit 
exprimate se prezintă grafic astfel: 

Opinie fără rezerve 
4,1%

Opinie fără rezerve cu 
paragraf de 

evidenţiere a unui 
aspect 6,8%

Opinie cu rezerve prin 
limitarea sferei de 

aplicarea a auditului 
0,4%

Opinie adversă 
88,7%

 
Din totalul opiniilor exprimate ponderea cea mai mare este deţinută de Opiniile
adverse, respectiv 88,7%, urmate de Opiniile fără rezerve cu paragraf de 
evidenţiere a unui aspect 6,8%, Opiniile fără rezerve 4,1% şi Opinii cu 
rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului 0,4%. 
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7. Certificarea 
conturilor 

În urma realizării celor 1.534 misiuni de audit financiar asupra conturilor de 
execuţie a bugetelor entităţilor publice pe anul 2010 s-au emis 63 certificate de 
conformitate, ceea ce demonstrează că s-a constatat regularitatea conturilor la un 
număr foarte mic de entităţi auditate, respectiv doar 4% din totalul acestora. 
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Procentul de certificate de conformitate acordate în ultimii trei ani a avut o tendinţă
de descreştere, de la 16% în 2008, la 7% în 2009 şi la 4% în anul 2010, iar ca
număr de Certificate de conformitate s-au acordat 235 în 2008, 126 în 2009 şi
doar 63 în 2010, ceea ce evidenţiază, creşterea exigenţelor auditorilor publici
externi ai Curţii de Conturi în exercitarea actului de auditare a conturilor de
execuţie bugetară, pe de o parte şi amploarea crescută a neregulilor constatate,
pe de altă parte. 

 
 
 

8. Monitorizarea 
implementării 
măsurilor  
dispuse  
prin decizii  
 
 
 
 
 

Curtea de Conturi are rolul să promoveze responsabilitatea şi corectitudinea în 
gestionarea performantă a fondurilor publice. 

În acest context, monitorizarea implementării măsurilor dispuse prin decizii 
constituie un instrument de măsurare a impactului activității asupra calității 
administrării fondurilor publice. 

În anul 2011 au fost dispuse: 9.920 măsuri pentru înlăturarea neregulilor 
constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală (66,73%), 4.514 măsuri 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului și luarea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia (30,36%), 157 cazuri de suspendare a aplicării măsurilor care contravin 
reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil și fiscal (1,06%), 15 cazuri 
de sesizare a organelor de urmărire penală ca urmare a constatării existenţei 
unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale 
(0,10%), 4 cazuri de blocare a fondurilor bugetare sau speciale, atunci când s-a 
constatat utilizarea nelegală ori ineficientă a acestora (0,03%), un caz de 
suspendare din funcție până la soluționarea definitivă a cauzelor în care a fost 
implicată persoana acuzată de săvârșirea de fapte cauzatoare de prejudicii 
importante, (0,01%) şi 255 de alte cazuri (1,72%). 
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Numărul total de măsuri dispuse este de 14.866, din care 11.254 ca urmare a 
misiunilor de audit financiar, 291 în urma misiunilor de audit al performanței şi 3.321 
pentru acţiunile de control (audit de conformitate). Din totalul de măsuri dispuse 2.433 
au fost implementate (16%), din care: 1.403 în cazul auditului financiar, 37 în cazul 
auditului performanței şi 993 în cazul  controlului. 
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Procentul relativ mic (16%) de măsuri implementate, este dat de decalajul de timp 
între dispunerea unei măsuri prin decizie și implementarea acesteia, decalaj 
determinat în cele mai multe cazuri de parcurgerea etapelor procedurale de 
valorificare a constatărilor din actele întocmite de Curtea de Conturi (termenul 
stabilit pentru implementare, procedura contestării și soluționării contestației etc.).
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Acţiunile de 
verificare a    
modului de    
aducere la  
îndeplinire  
a măsurilor      
dispuse prin     
decizii 

Din numărul total de 3.034 acţiuni de verificare desfăşurate în anul 2011, acţiunile 
de verificare a modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie 
au fost în număr de 585 acţiuni, respectiv 19% şi sunt prezentate astfel:  

TOTAL ACȚIUNI
3.034

Verificarea
aducerii la 

îndeplinire: 19%

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
 

Măsurile dispuse sunt cele stabilite prin legea cadru de organizare și funcționare 
a Curţii de Conturi, iar procedurile de aplicare a acestora sunt reglementate în 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi. 

  

 

 

9. Evaluarea 
sistemului de  
control intern  

Evaluarea activităţii de control financiar propriu şi de audit intern a persoanelor 
juridice care intră în competenţa de verificare a Curţii de Conturi este prevăzută la
art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 94/1992, republicată. 

Acest lucru presupune ca auditorii publici externi să evalueze modul în care au 
fost respectate cerințele exprese ale Legii nr. 672/2002 privind auditul public 
intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale OMFP nr. 946/2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de 
management/ control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor 
de control managerial cu modificările și completările ulterioare. 

La Conferinţa găzduită în luna septembrie 2009 la Bruxelles, ce a avut ca temă 
Controlul Financiar Public Intern (CFPI), Comisia Europeană a subliniat faptul că 
după aderare, multe dintre cele 12 ţări noi membre ale UE, respectiv Unităţile 
Centrale de Armonizare, nu au mai continuat dezvoltarea CFPI.  

 De aceea, CE a recomandat ca instituţiile supreme de audit din aceste ţări să 
intervină prompt prin evaluarea stadiului de implementare a CFPI în propriile 
ţări şi să impulsioneze totodată, prin recomandările lor, dezvoltarea continuă 
şi cu o mai mare operativitate a acestuia. 

 În spiritul recomandării Comisiei Europene, Curtea de Conturi, prin Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum 
şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, a stabilit obligaţia auditorilor 
publici externi ca, în urma evaluării sistemului de control intern al entităţilor 
verificate, să concluzioneze asupra calităţii sistemului de control în ansamblul 
său, și să se evalueze dacă acesta a fost proiectat şi funcţionează conform 
cerinţelor legale. 

Astfel, cu ocazia efectuării acţiunilor de verificare desfăşurate, un obiectiv avut în 
vedere a fost evaluarea sistemelor de control şi audit intern, ca instrumente ale 
conducerii, utilizate pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele 
managementului sunt îndeplinite în mod economic, eficient şi eficace şi cu 
respectarea reglementărilor legale în domeniu. 

Pe baza datelor, informaţiilor şi a probelor de audit obţinute, în multe dintre 
instituţii, echipele de audit/control au concluzionat că nu se pot baza pe sistemele 
de control şi audit intern şi drept urmare riscurile de control au fost evaluate ca 
fiind medii sau ridicate, fapt ce a condus la majorarea dimensiunilor 
eşantioanelor, a numărului tranzacţiilor ce urmau a fi testate în etapa de execuţie 
a activității de audit. 
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Cazurile de abateri în funcție de context şi circumstanțe, care au putut produce 
prejudicii, genera venituri suplimentare sau au putut reprezenta doar o 
eroare/abatere financiar-contabilă fără impact financiar asupra veniturilor sau 
cheltuielilor bugetare au fost consecinţa neorganizării şi neimplementării 
sistemelor de control intern, inclusiv a auditului intern. 

 

 

 

10. Sesizarea 
organelor de 
urmărire şi 
cercetare  
penală 

 

În baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată şi ale Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, precum şi valorificarea actelor 
rezultate din aceste activităţi, Curtea de Conturi, prin Departamentul Juridic: 

 a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală în 15 cazuri, care 
privesc, în principal, faptele care prezintă indicii de săvârşire a 
infracţiunilor de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals, fals 
intelectual şi uz de fals. 

 

 
 

 

11. Avizarea 
proiectelor de  
acte normative 

Conform art. 41 lit. b) din Legea nr. 94/1992, republicată, Curtea de Conturi 
avizează înfiinţarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate 
în subordinea lor. 

Potrivit acestora competenţe atribuite prin lege, în anul 2011, Curtea de Conturi a 
analizat proiecte de acte normative privind înfiinţarea de către unele ministere a 
unor organisme de specialitate în subordinea lor şi a emis următoarele avize: 

Avize  aviz favorabil pentru proiectul de ordonanţă a Guvernului privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; 

 aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1239/1996 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, în 
subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

 aviz favorabil, cu observaţii, pentru proiectul de hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Punct de vedere  punct de vedere favorabil, cu observaţii, la proiectul de ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 
privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii 
Financiare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor 
acte normative incidente în vederea realizării unor corelări. 

  

 

 

12. Activitatea 
Autorităţii  
de Audit  
 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor în domeniul auditului extern, ce revin României 
în calitate de stat membru  al Uniunii Europene, Autoritatea de Audit din cadrul 
Curţii de Conturi a efectuat misiuni de audit asupra fondurilor externe 
nerambursabile primite de la bugetul UE. 

Deficienţele constatate ca urmare a verificărilor efectuate sunt prezentate la 
capitolul privind auditul public extern desfăşurat de Autoritatea de Audit, respectiv 
Capitolul 6.  
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Conform legii de organizare și funcţionare, Curtea de Conturi efectuează auditul performanţei utilizării 
resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, efectuând o evaluare independentă asupra 
economicităţii, eficienţei și eficacităţii cu care o entitate publică, un program, un proiect, un proces sau o 
activitate utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.  
Curtea de Conturi a desfășurat următoarele misiuni de audit al performanţei: 
 
 
 

1. Auditul performanţei privind utilizarea fondurilor alocate pentru 
achiziţia de medicamente în cadrul Programului Naţional de 

Oncologie, Programului Naţional de Diabet Zaharat, 
Programului Naţional de Supleere a Funcţiei Renale la Bolnavii 

cu Insuficienţă Renală Cronică și Programului Naţional de 
Diagnostic şi Tratament pentru Boli Rare şi Sepsis Sever” 

 
 
Scurtă prezentare Auditul de performanţă privind utilizarea fondurilor alocate pentru achiziţia de 

medicamente în cadrul Programelor Naţionale de: Oncologie, de Diabet Zaharat, 
de Supleere a Funcţiei Renale la Bolnavii cu Insuficienţă Renală Cronică și de 
Diagnostic şi Tratament pentru Boli Rare şi Sepsis Sever” s-a desfășurat la:  

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 

 Casele de Asigurări de Sănătate Judeţene: Braşov, Iaşi, Mureş, Timiş; 

 Spitalele Clinice Judeţene din Bihor, Braşov, Cluj, Iaşi, Mureş, Sibiu. 

Pentru cele patru Programe naţionale de sănătate auditate de Curtea de Conturi
în anul 2010, CNAS a utilizat suma de 1.674.065 mii lei, respectiv 82,4% din 
sumele alocate derulării tuturor celor 11 Programe naţionale de sănătate, astfel: 

 programul naţional de oncologie 689.945 mii lei
 programul naţional de diabet zaharat 379.065 mii lei
 programul naţional de supleere a funcţiei renale 

la bolnavii cu insuficienţă renală cronică  582.725 mii lei
 programul naţional de diagnostic și tratament 

pentru boli rare și sepsis sever  22.330 mii lei

Finanţarea celor 4 Programe naţionale de sănătate derulate de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate s-a realizat astfel: 

 din contribuţii la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, cu 
suma de 893.431 mii lei; 

 din transferuri de la bugetul de stat și din veniturile proprii, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate, cu suma de 780.634 mii lei. 

Auditul performanţei s-a desfășurat la sediile instituţiilor și unităţilor sanitare, urmărindu-se următoarele 
obiective: 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 
Constatări 
La structurile teritoriale  stabilirea cheltuielilor cu medicamentele prevăzute în bugetul anului 2010 şi 

încheierea contractelor pentru achiziţia de medicamente nu au fost 
fundamentate pe baza indicatorilor prevăzuţi de lege, respectiv costul 
mediu/bolnav tratat/an, numărul de bolnavi trataţi, stocurile de medicamente şi 
materiale sanitare specifice, gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie, 
astfel că disponibilul din cont rămas neutilizat este în sumă de 1.600 mii lei la 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş. 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

 Cu privire la reflectarea reală a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţul contabil 
și contul anual de execuţie bugetară 

Constatări  

La structurile teritoriale 

 

 situaţiile financiare nu reflectă realitatea, cu suma de 1.220 mii lei, deoarece:  

 nu au fost înregistrate angajamente legale sau au fost angajate cheltuieli 
mai mari decât limita creditelor legal aprobate; 

 nu au fost raportate consumurile reale de medicamente; 

 nu a fost constituită garanţia de bună execuţie pentru contractele de 
furnizare de medicamente aferente programelor naţionale de sănătate; 

 alte abateri privind înregistrările în contabilitate. 

Astfel de abateri au fost consemnate la Spitalul Clinic Judeţean Urgenţă Cluj și 
Spitalele Clinice Judeţene Mureş, Braşov. 

Organizarea, implementarea și menţinerea sistemelor de management și control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări  
La CNAS 

 

 nu a fost asigurat controlul realizării indicatorilor de eficienţă în cadrul 
Programelor Naţionale de Sănătate și nu au fost impuse măsuri care să 
conducă la încadrarea cheltuielilor/bolnav/an în nivelul aprobat prin Ordinul 
comun al Ministerului Sănătăţii și Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
264/407/2010, astfel: 

 în cadrul Programului Naţional de Oncologie, costul mediu/bolnav tratat/an 
realizat la nivel naţional a fost de 10.748,38 lei, cu 32,48% mai mare decât 
nivelul maxim de 8.113,46 lei, stabilit și aprobat prin Ordinul nr. 
264/407/2010; 

 în cadrul Programului Naţional de Diabet, costul mediu/bolnav tratat cu 
insulină/an realizat la nivel naţional a fost de 1.518,98 lei, cu 32%, mai mare 
decât nivelul maxim de 1.150 lei, stabilit și aprobat prin Ordinul nr. 
264/407/2010. Costul mediu/bolnav tratat cu ADO/an realizat la nivel 
naţional a fost de 414,15 lei, cu 41,6%, mai mare decât nivelul aprobat de 
292,37 lei, iar costul mediu/bolnav tratat cu ADO + insulină/an realizat la 
nivel naţional a fost de 2.290,37 lei, cu 91%, mai mare decât nivelul aprobat 
de 1.195,16 lei; 

 modul de organizare și funcţionare a sistemului de control asupra 
implementării și derulării programelor naţionale de sănătate nu asigură 
identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în ceea ce privește derularea 
programelor naţionale de sănătate și utilizarea cu economicitate, eficacitate și 
eficienţă a fondurilor alocate cu această destinaţie; 

 nu au fost luate măsuri care să asigure existenţa unui personal suficient și cu 
pregătire profesională corespunzătoare care să îndeplinească atribuţiile de 
urmărire și control al utilizării fondurilor alocate pentru derularea programelor 
naţionale de sănătate, precum și să realizeze analiza și monitorizarea derulării 
programelor naţionale de sănătate prin indicatorii fizici și de eficienţă. 

Modul de stabilire, evidenţiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în 
cuantumul şi la termenele stabilite de lege  
Constatări 
La structurile teritoriale  nu au fost constituite venituri proprii în sumă de 114 mii lei rezultate din studii 

clinice care se efectuau contracost, asupra bolnavilor trataţi în cadrul 
Programelor Naţionale de Oncologie şi de Diabet Zaharat, spitalizaţi în secţiile 
unităţii sanitare (Spitalul Clinic Judeţean Oradea). 
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Calitatea gestiunii economico-financiare 

 Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor bugetare 
conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare și a 
destinaţiei stabilite. 

Constatări  

La CNAS 

 

 nu a fost urmărit și controlat modul de utilizare de către casele de asigurări de 
sănătate judeţene a fondurilor alocate pentru derularea programelor naţionale 
de sănătate, identificându-se decontarea de către acestea a unor 
medicamente în valoare estimată de 3.788 mii lei, eliberate în baza unor reţete 
întocmite de către medicii prescriptori persoanelor care și-au pierdut calitatea 
de asigurat (decedate). 

 Cu privire la respectarea de către entitate a principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi 
privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

Constatări  

La CNAS 

 
 CNAS nu a urmărit și controlat modul de utilizare a fondurilor alocate unităţilor 

sanitare de către casele de asigurări de sănătate judeţene pentru derularea 
programelor naţionale de sănătate, astfel că la unităţile sanitare aprovizionarea 
cu medicamente necesare în cadrul programelor naţionale de sănătate s-a 
făcut fără a se ţine seama de cantitatea de medicamente existente în stoc la 
începutul anului și de consumul mediu lunar, iar în perioada 2009 – 2010, 
termenul de valabilitate al unor medicamente, în sumă de 201 mii lei, a expirat;

 CNAS nu a organizat, la nivel naţional, proceduri de achiziţie publică (licitaţie 
deschisă), ceea ce a condus la utilizarea fără economicitate a fondurilor 
publice necesare derulării Programului Naţional de Oncologie și Programului 
Naţional de Diabet, cât și la crearea unor condiţii de inechitate în repartizarea 
și utilizarea fondurilor la nivel teritorial. Economiile estimate care s-ar fi realizat 
pentru achiziţionarea a numai 3 medicamente, la preţul mediu realizat de 
unităţile sanitare, în cazul aplicării procedurii de achiziţie publică (licitaţie 
deschisă) ar fi fost în sumă de minimum 6.825 mii lei (Medicamentul Lantus R 
optiset, Medicamentul Humulin R, Medicamentul Avastin 25 mg/ml); 

 modificarea succesivă, de către Ministerul Sănătăţii, a listelor cuprinzând 
denumirile comune internaţionale, cât și denumirile comerciale ale 
medicamentelor, în sensul creșterii numărului de medicamente incluse în 
aceste liste, a condus la obligaţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de 
a deconta mai multe medicamente, fără ca pentru acestea să se asigure surse 
de finanţare suplimentară; 

 prescrierea medicamentelor pe denumiri comune internaţionale și eliberarea 
acestora prin farmaciile cu circuit deschis, nu asigură din partea Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate un control eficient al cantităţii de 
medicamente prescrise și decontate. S-a constatat că pentru medicamentele 
eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate, nu există prevedere 
legală care să oblige farmaciile să elibereze medicamentul cel mai ieftin din 
cadrul aceleiași denumiri comune internaţionale. Întrucât Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate decontează preţul integral al medicamentelor în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, farmaciile cu circuit deschis sunt chiar 
interesate, pentru a-și spori veniturile, să elibereze medicamentele cele mai 
scumpe; 

 neaprobarea, de către Ministerul Sănătăţii, a listei denumirilor comerciale și a 
preţurilor de decontare pentru medicamente derivate din sânge și plasmă 
umană, aferente denumirilor comune internaţionale, în perioada 08.04.2009 –
10.03.2010 a condus la decontarea de către casele de asigurări de sănătate 
judeţene a medicamentelor derivate din sânge și plasmă umană la nivelul 
preţului de achiziţie, realizat de unităţile sanitare și la utilizarea fără 
economicitate a fondurilor alocate. 
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La structurile teritoriale 

 

 eliberarea medicamentelor în cadrul Programului Naţional de Oncologie prin 
farmaciile cu circuit deschis şi nu prin farmacii cu circuit închis a generat 
efectuarea de cheltuieli neeconomicoase în sumă de 647 mii lei, întrucât 
preţurile la medicamentele din farmacia cu circuit închis din cadrul spitalului 
erau cu mult mai mici decât preţurile aceloraşi medicamente eliberate prin 
farmaciile cu circuit deschis (Spitalul Clinic Judeţean Mureş). 

Concluzii generale   finanţarea programelor naţionale de sănătate, atât din transferuri de la bugetul 
Ministerului Sănătăţii, cât și din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de 
Sănătate nu se realizează prin repartizarea pe criterii obiective a 
responsabilităţilor pe care le au Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și 
Ministerul Sănătăţii în asigurarea finanţării programelor naţionale de sănătate, 
iar suprapunerea responsabilităţilor permite disculparea în cazul apariţiei unor 
disfuncţionalităţi, ceea ce nu asigură utilizarea cu eficacitate, economicitate și 
eficienţă a fondurilor alocate acestei activităţi. 

Recomandări  urmărirea și analizarea lunară a consumului de medicamente și aplicarea unor 
măsuri care să conducă la încadrarea consumului de medicamente în nivelul 
creditelor bugetare aprobate; 

 iniţierea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu 
Ministerul Sănătăţii a unor măsuri care să asigure: 

 nominalizarea responsabilităţilor fiecărei instituţii în parte în ceea ce privește 
finanţarea programelor naţionale de sănătate, în scopul asigurării 
transparenţei și siguranţei finanţării programelor, în mod ritmic și continuu; 

 stabilirea medicamentelor care se acordă gratuit în cadrul programelor 
naţionale de sănătate și stabilirea nivelului preţurilor acestora, astfel încât 
să se asigure încadrarea în bugetul alocat; 

 fundamentarea veniturilor bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate la un nivel realist, astfel încât să asigure efectuarea 
deschiderilor de credite pentru derularea programelor naţionale de sănătate, în 
mod ritmic și constant; 

 la stabilirea volumului bugetului alocat derulării programelor naţionale de 
sănătate, precum și la repartizarea acestuia către casele de asigurări de 
sănătate teritoriale, CNAS va avea în vedere valoarea medicamentelor aflate 
în stoc la începutul anului la unităţile sanitare, astfel încât să se asigure o 
alocare echitabilă a fondurilor și o utilizare eficientă a acestora; 

 monitorizarea activităţii de prescriere a medicamentelor, precum și a 
consumului de medicamente, astfel încât să se asigure realizarea indicatorilor 
de eficienţă; 

 definirea unor indicatori de performanţă, care să măsoare impactul derulării 
programelor naţionale de sănătate (efectul resimţit la nivelul pacienţilor trataţi), 
în scopul evaluării obiectivelor programelor naţionale de sănătate, respectiv 
îmbunătăţirea stării de sănătate și creșterea speranţei de viaţă a populaţiei; 

 organizarea de licitaţii la nivel naţional pentru achiziţia de medicamente și 
materiale sanitare necesare derulării programelor naţionale de sănătate, 
nominalizate prin ordin comun al Ministerului Sănătăţii și Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate, astfel încât să se asigure utilizarea cu 
economicitate a fondurilor publice alocate cu această destinaţie; 

 identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în ceea ce privește derularea 
programelor naţionale de sănătate, cât și utilizarea cu economicitate, 
eficacitate și eficienţă a fondurilor alocate cu această destinaţie și prin 
utilizarea informaţiilor din sistemul informatic unic integrat de către personalul 
de control din cadrul CNAS și CAS judeţene; 

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin direcţiile de specialitate, va iniţia 
acţiuni de control în scopul stabilirii cu exactitate a întinderii prejudiciului și 
recuperării acestuia aferent sumelor decontate de casele de asigurări de 
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sănătate judeţene, pentru medicamente prescrise unor pacienţi, care anterior 
decedaseră, precum și pentru toate operaţiunile similare cu cele identificate în 
timpul auditului ca neîndeplinind condiţiile de legalitate și regularitate. Pe 
măsura valorificării actelor de control încheiate de direcţiile de specialitate, 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va informa, în scris, Curtea de 
Conturi asupra modului de recuperare a prejudiciului. 

  

 
2. Auditul performanţei implementării şi utilizării sistemului 

informatic la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a 
schimbului de informaţii cu instituţiile din sistemul de sănătate 
în vederea creşterii eficienţei utilizării fondurilor publice alocate 

 
Scurtă prezentare Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în exercitarea atribuţiilor pe 

care le are, stabilite prin HG nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, asigură organizarea sistemului informatic și 
informaţional unic integrat, pentru înregistrarea asiguraţilor și pentru gestionarea 
și administrarea bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
Programul privind organizarea Sistemului Informatic Unic Integrat are ca: 

Obiective:  proiectarea şi construirea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de 
sănătate din România (faza de construire - BUILD); 

 efectuarea serviciilor de operare a acestui sistem (faza de operare -
OPERATE); 

 după livrarea de către furnizor a fiecărei componente a sistemului în parte, 
acea componentă să revină în proprietate CNAS (faza TRANSFER). 

 Sistemul Informatic Unic Integrat, denumit în continuare SIUI trebuie să 
răspundă cerinţelor funcţionale impuse: 
 Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (evidenţa plătitorilor de contribuţii, 

gestiunea bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate, gestiunea 
asiguraţilor, gestiunea furnizorilor de servicii medico-sanitare, funcţii 
specifice CNAS); 

 Caselor de Asigurări de Sănătate şi Oficiilor de Asigurări de Sănătate; 
 medicului de familie; 
 ambulatoriului de specialitate; 
 spitalelor; 
 staţiilor teritoriale de ambulanţă; 
 farmaciilor. 

Scop: 

 
 reducerea fraudelor din sistem prin eliminarea unor situaţii privind înscrierea 

unui pacient pe lista mai multor medici de familie; 

 prescrierea de medicamente şi prestare de servicii pentru persoane care au 
decedat; 

 evitarea decontării unor sume necuvenite; 

 creşterea gradului de colectare a contribuţiilor aferente bugetului fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

 accelerarea decontării sumelor aferente prestaţiilor efectuate de furnizori 
(decontare on-line); 

 stabilirea unor indicatori tehnici. 

Indicatori:  
 

Preţul contractului (fără TVA): 119.540 mii euro. 

Durata contractului: 15 ani de la data intrării în vigoare, perioada incluzând faza 
BUILD (2 ani) şi faza OPERATE (13 ani). 

Pentru realizarea SIUI în perioada 2003-2010 s-au alocat prin bugetul FNUASS 
următoarele sume, la titlul cheltuieli de capital:  
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Anul Suma alocată 

2003 24.266 mii lei 
2004 12.638 mii lei 
2005 15.390 mii lei 
2006 32.262 mii lei 
2007 54.295 mii lei 
2008 86.779 mii lei 
2009 nu s-au alocat fonduri 
2010 202.930 mii lei 

De menţionat că, pentru realizarea SIUI, CNAS a utilizat fonduri și de la alte 
poziţii bugetare, respectiv bunuri și servicii. 

Auditul performantei s-a desfăşurat la sediul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi la un număr de 39 case judeţene de sănătate şi a Municipiului 
Bucureşti. Nu au făcut obiectul acestui audit Casele de Sănătate sectoriale 
OPSNAJ şi MTCT. 

 
Obiectivul general al auditului a fost evaluarea performanţei implementării şi utilizării sistemului 
informatic existent în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a instrumentelor, 
tehnologiilor informatice şi infrastructurii aferente furnizării unor servicii de calitate pentru cetăţeni, 
a schimbului de informaţii cu instituţiile din sistemul de sănătate în vederea creșterii eficienţei 
utilizării fondurilor publice alocate în sistemul sănătăţii, și respectiv formularea unor recomandări 
privind accelerarea implementării sistemului informatic unic integrat şi a îmbunătăţirii serviciilor 
oferite pentru îndeplinirea condiţiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
Constatări  

La CNAS  încheierea contractului pentru realizarea proiectului SIUI fără a se respecta în 
totalitate prevederile legale şi cele conţinute în caietul de sarcini referitoare la 
tipul de contract, finanţare, condiţiile de predare, condiţiile de rambursare (ex: 
contractul nu e de tip furnizor, finanţarea nu s-a realizat de către partener, 
predarea sistemului nu s-a făcut la cheie, nu s-a respectat perioada de graţie 
de doi ani referitoare la rambursare); 

 contractul a cunoscut modificări multiple (16 acte adiţionale) motivate prin 
desele schimbări legislative în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi de 
lipsa resurselor financiare; 

 întârzierea punerii în funcţiune a sistemului şi prelungirea perioadei de dare în 
exploatare de la doi ani, prevăzuţi în contract, la şase ani; 

 multe dintre modificările contractului au avut ca obiect renunţarea la unele 
componente livrabile ale sistemului, fapt determinat de evoluţii legislative şi 
tehnologice, sumele reduse fiind realocate sistemului; 

 pentru funcţionarea în totalitate a sistemului au fost încheiate contracte 
adiacente (aplicaţii ERP, servicii de comunicaţii, monitorizare etc.); 

 prin contract nu au fost calculaţi indicatori privind performanţa economică; 

 bazele de date aferente sistemului continuă să conţină încă multe informaţii 
incomplete, incorecte sau actualizate cu întârziere; 

 unele proceduri de validare ale sistemului nu sunt suficient de puternice pentru 
a depista şi corecta situaţii privind încadrarea corectă a asiguraţilor în 
categoriile aferente; 

 actualizarea valorii unor informaţii comune mai multor module se face separat 
pentru fiecare dintre acestea, neputându-se evidenţia caracterul unic şi integrat 
al sistemului; 

 la nivelul unor case judeţene de asigurări de sănătate continuă să funcţioneze 
aplicaţii paralele cu unele module ale SIUI; 

 prin trecerea de la versiunea descentralizată a SIUI la cea centralizată, o parte 
din echipamente, în special servere, nu mai sunt alocate SIUI; 
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 cu excepţia regularizărilor trimestriale sau anuale, prevăzute în norme, 
sistemul nu contribuie la depistarea plăţii unor sume necuvenite pe perioada 
de prescripţie. 

 

La structurile teritoriale 

 

 asistenţa tehnică a SIUI este asigurată centralizat prin aplicaţia Help-desk, 
constatându-se o reacţie întârziată a dezvoltatorului aplicaţiei la sesizarea 
erorilor şi o dependenţă semnificativă de administratorul acesteia; 

 instruirile şi documentaţiile pentru implementarea SIUI au fost insuficiente, 
incomplete, fără exemplificarea cazurilor speciale, înainte ca aplicaţia să fi fost 
testată şi introdusă în producţie; 

 sistemul SIUI cuprinde rapoarte predefinite, cu date incomplete, care nu 
acoperă necesarul de informaţii pentru realizarea de verificări încrucişate, 
paralelisme, comparaţii etc.; 

 module ale SIUI încă neutilizate, sau utilizate parţial: „Evidenţa 
Contribuabililor”, „Tablou de bord”, „Acte normative”, „Petiţii”; 

 actualizării tardive a bazei de date privind asiguraţii; 

 nu există un sistem de raportări pe baza cărora să se poată evalua modul în 
care sistemul SIUI a contribuit la creşterea eficienţei serviciilor medicale. 

 

Modul de funcţionare şi operare a modulelor componente ale SIUI
Constatări 
La structuri teritoriale  

 
 interfaţa nu e suficient de prietenoasă, mod greoi de raportare a datelor; 

 durata mare de operare, funcţie de abilităţile utilizatorului şi gradul de 
cunoaştere a aplicaţiilor; 

 actualizarea aproape permanentă, schimbările legislaţiei în domeniu, prin 
modificări periodice ale aplicaţiilor, pot genera erori de funcţionare sau 
instabilitatea sistemului; 

 nu este suficient de stabil; 

 există multe inadvertenţe legate de verificarea calităţii de asigurat (ex: pacient 
plecat în străinătate apare asigurat); 

 permite procesarea raportărilor fără eliminarea tuturor erorilor, considerându-le 
atenţionări; 

 rapoartele generate nu acoperă întotdeauna toate informaţiile necesare luării 
unor decizii manageriale în timp util. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 5.850 mii lei.  

Raportul de audit încheiat la nivelul CNAS, în urma concilierii, nu cuprinde puncte de vedere divergente, el 
fiind însuşit în totalitate de ordonatorul principal de credite. 

 

Concluzii 
 

 referitor la încheierea contractului 

 încheierea contractului în anul 2002 s-a făcut fără a răspunde în totalitate 
cerinţelor legale în vigoare, precum și celor inserate în caietul de sarcini. Ne 
referim la faptul că acest contract trebuia să fie de tip BOT (construire, 
operare, transfer), iar finanţarea realizării sistemului cădea în sarcina 
exclusivă a partenerului în timp ce contractul încheiat prevede finanţarea din 
sursele proprii CNAS, plata făcându-se nu la data transferului sistemului în 
integralitatea sa, ci pe măsura livrării diferitelor componente (soft și hard); 

 nu s-a respectat nici cerinţa rambursării costului proiectului după o perioadă 
de doi ani de graţie, plăţile aferente livrărilor efectuându-se și în perioada de 
graţie, de obicei la 15 zile de la facturare. 

 referitor la derularea contractului 

 pe parcursul derulării contractului au avut loc foarte multe modificări (16 
acte adiţionale), în principal ca urmare a deselor schimbări legislative dar și 
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a renunţării la unele componente ale sistemului, aferente caselor de 
sănătate sectoriale, oficiilor de asigurări de sănătate, realizării și operării 
infrastructurii de comunicaţii și furnizorilor de servicii medicale şi 
farmaceutice. Aceste componente livrabile au fost înlocuite cu altele 
necesare funcţionării sistemului. 

 referitor la realizarea și punerea în funcţiune a sistemului 

 realizarea sistemului s-a făcut cu mare întârziere motivându-se în special 
multiplele schimbări legislative și insuficienţa resurselor financiare. S-a 
ajuns ca etapa de realizare a sistemului să dureze şase ani în loc de doi ani 
cât se prevăzuse iniţial. 

 referitor la funcţionarea sistemului 

 la preluarea datelor de la instituţii, în baza protocoalelor de schimb de date, 
sistemul nu efectuează validarea unor câmpuri, de exemplu CNP. Erorile nu 
sunt reţinute în vederea clarificării acestora cu instituţiile care le-au furnizat; 

 sistemul nu semnalează și nu rezolvă cazurile în care o persoană figurează 
ca asigurat concomitent și pe lista medicului de familie și în situaţii în care 
acești asiguraţi se află în categorii precum: 

 persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate (și care sunt 
asigurate de către Ministerul Justiţiei); 

 persoane plecate definitiv din ţară și care potrivit legii își pierd calitatea 
de asigurat; 

 persoane decedate de perioade mari de timp şi care nu au operată data 
decesului. 

 sistemul nu sesizează şi nu operează automat ieşirea unei persoane dintr-o 
categorie atunci când nu mai îndeplineşte condiţiile legale (ex. tineri peste 
18 ani care nu-şi continuă studiile, tineri care au depăşit vârsta maximă a 
categoriei la 26 de ani, coasiguraţi care au surse de venit etc.); 

 sistemul, deși este integrat, prin procedurile sale nu operează automat o 
modificare de informaţie aferentă unui câmp, în toate zonele care conţin 
aceeași informaţie; 

 în anumite situaţii, la transferul datelor din SIUI, versiune centralizată, în 
ERP apare necesitatea unor operaţiuni manuale; 

 cu toate că sistemul este unitar, el dispunând de posibilităţi tehnice pentru a 
acoperi toate prelucrările de date, continuă să fie utilizate de către unele 
case judeţene de asigurări de sănătate, în paralel, şi alte aplicaţii, fapt ce 
conduce la creşterea costurilor de exploatare pentru aplicaţiile achiziţionate 
din exterior, pe de o parte, iar pe de altă parte există riscul tratării neunitare 
a unor situaţii de fapt. 

 cu privire la performanţa economică a sistemului 

 nici în caietul de sarcini şi nici în contractul de realizare a proiectului nu sunt 
prevăzuţi indicatori cantitativi care să măsoare eficienţa economică, astfel 
încât auditorii nu au avut posibilitatea exprimării unei opinii în acest sens. 
De altfel, nici în perioada de exploatare a sistemului nu se culeg asemenea 
informaţii care să răspundă unor criterii de eficienţă economică precum: 

 durata de recuperare a investiţiei; 

 care sunt efectele economice obţinute pe unitate monetară investită; 

 cuantificarea efectelor obţinute (fraude descoperite, sume recuperate, 
sume încasate suplimentar de la contribuabili etc.). 

 cu privire la atingerea performanţei tehnice prevăzute în contract 

 în ceea ce priveşte versiunea descentralizată a sistemului, contractul 
prevedea indicatori de performanţă, din punct de vedere tehnic, dar cu 
ocazia acceptanţei de performanţă a sistemului au fost evaluaţi doar o parte 
din cei prevăzuţi iniţial; 

 pentru versiunea centralizată a sistemului nu sunt prevăzuţi expres 
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indicatori tehnici de performanţă ai sistemului, acceptanţa efectuându-se 
exclusiv pe criterii de recepţie cantitativă; 

 în ciuda întârzierilor substanţiale datorate unor factori mai mult sau mai 
puţin obiectivi, procesul de implementare a sistemului informatic unic 
integrat se desfăşoară în sensul îndeplinirii obiectivelor propuse, fiind însă 
necesară asigurarea unei îmbunătăţiri continue a acestuia, având în vedere 
complexitatea şi gradul de integrare al aplicaţiilor. 

Concluzia generală este că sistemul este funcţional şi perfectibil, modulele SIUI 
se află în cea mai mare parte în producţie, acoperă partea preponderentă a 
activităţii CNAS, rezolvă marea parte a sarcinilor specifice, se află în utilizare şi în 
acelaşi timp în dezvoltare, dar inexistenţa unui sistem complex de indicatori 
cantitativi şi calitativi nu a permis evaluarea procentuală a gradului de 
implementare şi utilizare a acestuia. 

Se poate aprecia că sistemul informatic unic integrat, prin complexitatea şi 
particularităţile sale, va fi dificil de implementat în totalitatea sa fără o implicare şi 
susţinere adecvată la toate nivelurile, manageriale şi decizionale şi fără 
asigurarea volumului şi structurii necesare de resurse materiale şi umane, care să 
asigure succesul procesului de informatizare a sistemului naţional de asigurări de 
sănătate. 

 

Recomandări  
 

 scoaterea din sistem a informaţiilor referitoare la persoanele decedate și care 
de multe ori au fost introduse chiar după data decesului. Menţinerea în sistem, 
conduce la „aglomerarea” bazelor de date și îngreunează operaţiunile de 
selectare/căutare a acelor informaţii. Informaţiile despre persoane decedate se 
pot păstra prin arhivare; 

 eliminarea din listele de asiguraţi ale medicilor de familie a unor persoane 
precum: 
 persoane care au plecat definitiv din ţară și care, potrivit legii își pierd 

calitatea de asigurat; 
 persoane aflate în detenţie, care sunt asigurate de către Ministerul Justiţiei; 
 persoane decedate; 
 persoane din categoria tineri cu vârstă 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv 

absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 
3 luni, ucenici sau studenţi dacă nu realizează venituri din muncă – dacă 
acestea au depășit limita maximă de 26 de ani; 

 studierea implicaţiilor extinderii criteriilor de căutare şi după alte câmpuri, cum 
ar fi de exemplu, nume şi prenume, adresă, în afară de criteriul unic în prezent 
(CNP). În felul acesta se evită situaţii când persoane cu CNP-ul invalid, deşi 
sunt asigurate, figurează în sistem ca neasigurate; 

 validarea, prin reguli proprii, a informaţiilor primite de la instituţii în vederea 
eliminării din sistem a unor inadvertenţe; 

 crearea unui sistem de alertă adresat managementului şi personalului de 
decontare şi control în situaţia persoanelor decedate de perioade îndelungate 
de timp (între data decesului şi data raportării în sistem), în vederea recuperării 
serviciilor de capitaţie, ori alte prestaţii medicale (pe perioada prescripţiei); 

 luarea de măsuri în vederea obligării utilizării SIUI prin eliminarea unor aplicaţii 
paralele care se mai utilizează în prezent de către unele case judeţene; 

 transmiterea de informaţii către instituţiile cu care CNAS are protocoale de 
schimb de informaţii, în cazul în care se constată situaţii divergente între datele 
furnizate de către aceste instituţii şi baza de date proprie a CNAS; 

 rediscutarea protocoalelor încheiate cu instituţiile care furnizează informaţii 
către CNAS în vederea scurtării perioadelor de raportare ceea ce ar conduce 
la reducerea inadvertenţelor din sistem; 

 pentru datele din sistem care au fost migrate de la CAS şi pentru care ulterior 
se constată a fi incorecte se vor face corecturile aferente; 
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 inventarierea, în vederea redistribuirii, a echipamentelor devenite inutilizabile 
ca urmare a trecerii de la versiunea SIUI descentralizată la versiunea 
centralizată; 

 determinarea corectă a valorii întregului sistem prin includerea în valoarea 
investiţiei şi a acelor cheltuieli finanţate din cheltuieli curente (de materiale şi 
servicii); 

 depunerea diligenţelor necesare în vederea operaţionalizării schimbului de 
date on-line cu alte instituţii furnizoare şi beneficiare de informaţii; 

 analiza posibilităţii dezvoltării SIUI în vederea efectuării on-line a plăţilor 
aferente serviciilor medicale şi farmaceutice prestate de furnizori; 

 îmbunătăţirea perfecţionării pregătirii utilizatorilor sistemului (personal propriu 
şi furnizori), în vederea creşterii gradului de utilizare a acestuia.  

  

Recomandări privind 
perfecţionarea 
legislaţiei 
 

 modificarea legislaţiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 
sensul cuprinderii obiectivelor de investiţii din domeniul tehnologiei informaţiei. 
În prezent legislaţia se referă doar la investiţii care se materializează prin 
obiective de construcţii montaj; 

 extinderea normelor referitoare la reţetele eliberate prin farmaciile cu circuit 
deschis și în cazul farmaciilor cu circuit închis (spitale). În felul acesta se poate 
cunoaște cu mai mare precizie consumul de medicamente pe pacient, fapt ce 
va contribui la facilitarea dezvoltării sistemului cu componentele prescripţiei și 
fișa electronică a pacientului; 

 pentru categoria de asiguraţi – tinerii cu vârsta de 18-26 de ani care sunt elevi, 
inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai 
mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri din muncă, 
studenţi doctoranzi – se propune plata contribuţiei de asigurări de sănătate din 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului similar cu alte 
situaţii, precum ANOFM (pentru șomeri), Primării (pentru ajutoare sociale), 
Ministerul Justiţiei (pentru persoane private de libertate) etc.; 

 studierea posibilităţii perfecţionării legislaţiei care să ofere SIUI alocarea unor 
pachete de servicii medicale în funcţie de nivelul contribuţiilor de sănătate 
plătite; 

 potrivit legislaţiei din domeniul pensiilor publice, pensia se plătește și în luna de 
deces a pensionarului. În acest caz, dacă pensia depășește 740 lei/lună se 
reţine și se virează la CNAS și contribuţia de asigurări de sănătate, situaţie ce 
trebuie corectată prin norme legislative. 

 

 

Pentru valorificarea constatărilor Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casele de Asigurări de Sănătate Judeţene trebuie să le 
ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia. 

 

 

 

 



Pagina  34   Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

3. Auditul performanţei privind implementarea, administrarea și 
gestionarea programului de identificare și înregistrare a 

animalelor și a utilizării bazei de date în acordarea subvenţiilor 
și a altor forme de sprijin din partea statului” - pentru perioada 

2007 - 2010 
 
Acţiunea de audit al performanţei a fost efectuată în temeiul Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, pentru perioada 2007-2010, la Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), la Agenţia de Plăţi și Intervenţii pentru Agricultură 
(APIA) și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), fiind auditate următoarele aspecte 
principale: 

 Activitatea de identificare și respectiv activitatea de înregistrare a efectivelor de animale din ţară, din 
speciile bovine, ovine, caprine și suine, prin aplicarea mijloacelor de identificare de tip „crotalie” 
auriculară, respectiv întocmirea documentelor specifice și înregistrarea în baza naţională de date prin 
accesarea și operarea sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), proprietate 
a ANSVSA și gestionat prin operatorul privat IQ Management (IQM) - auditul a fost efectuat la ANSVSA 
și la direcţiile sanitare veterinare și pentru siguranţa alimentelor (DSVSA judeţene); 

 Utilizarea SNIIA în acordarea, autorizarea și plata unor sume de la bugetul statului destinate sectorului 
zootehnic, care implică verificări în baza naţională de date, și anume: 

 schemele de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC) cuprinzând 
primele pe exploataţia de bovine și primele pe cap de animal pentru speciile ovine/caprine -
auditul s-a desfășurat la APIA și la centrele judeţene ale APIA; 

 despăgubirile pentru animalele tăiate/ucise/afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor - auditul s-a desfășurat la MADR și la direcţiile agricole 
judeţene (DADR judeţene); 

 Identificarea și înregistrarea animalelor este instrumentul necesar activităţilor desfășurate de autorităţile 
sanitar-veterinare de stat pentru: supravegherea și combaterea bolilor la animale, certificarea stării de 
sănătate a animalelor și a exploataţiilor, asigurarea trasabilităţii (OUG 113/2002; OUG 127/2003 ș.a.); 

În perioada auditată, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor a fost efectuată de către 
medicii veterinari de liberă practică concesionari/împuterniciţi, în baza contractelor de servicii încheiate 
cu DSVSA judeţene, pe bază de tarife aprobate anual prin hotărâri ale Guvernului. 

 Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC) sunt o formă de sprijin financiar de 
la bugetul statului, autorizată de Comisia Europeană și care, fără a fi obligatorii, au reprezentat o 
facilitate internă de sprijinire a producătorilor agricoli proprietari de animale în vederea compensării unor 
viitoare și posibile pierderi, după aderarea la Uniunea Europeană, cauzate de cerinţele comunitare în 
domeniu (OUG nr. 125/2006; OMADR: nr. 295/2007, nr. 98/2010, nr. 215/2010 ș.a.); 

 Despăgubirile sunt sumele care se acordă, de la bugetul statului, producătorilor agricoli ale căror 
animale au fost tăiate/ucise/afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale 
animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii - una dintre condiţiile de acordare fiind aceea ca 
animalele să fie deţinute cu respectarea normelor privind identificarea și înregistrarea în SNIIA (HG 
1415/2004; HG 1214/2009). 

Scurtă prezentare ANSVSA este organizată și funcţionează în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea primului-ministru și este reprezentată la nivel judeţean de 42 de 
direcţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA).  

APIA este organizată și funcţionează în subordinea MADR și are în subordine 42 
de centre judeţene cu personalitate juridică. 

MADR este instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea 
Guvernului și are în subordine 42 de direcţii agricole judeţene (DADR). 

Ținta auditului privește îmbunătăţirea performanţei activităţii de identificare și 
înregistrare a animalelor și a funcţionării SNIIA, precum și ridicarea nivelului de 
credibilitate a îndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru plata unor sume 
de la bugetul statului, destinate sectorului zootehnic, care implică verificări în 
SNIIA. 
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Misiunea de audit al performanţei a cuprins activitatea specifică a 119 entităţi dintre 
care 3 entităţi la nivel central (ANSVSA, APIA, MADR) și 116 entităţi la nivel 
teritorial, (39 DSVSA judeţene; 39 centre judeţene APIA; 38 DADR judeţene). 

 
Obiectivul general a fost să se constate dacă activitatea de identificare și înregistrare a animalelor și SNIIA 
și-au atins scopul pentru care au fost create, precum și impactul avut asupra veridicităţii îndeplinirii 
condiţiilor legale de acordare a unor sume de la bugetul statului destinate sectorului zootehnic. 
 Referitor la activitatea de identificare și înregistrare a animalelor și la funcţionarea 

SNIIA  

Constatări  

La ANSVSA  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor, inclusiv crearea SNIIA, 
nu și-au atins în totalitate scopul și obiectivele pentru care au fost reglementate 
și finanţate de la bugetul statului, astfel încât nu toate animalele, mișcările lor și 
evenimentele specifice au fost înregistrate în baza naţională de date, ceea ce 
a ridicat riscul cu privire la asigurarea şi garantarea sănătăţii animalelor, a 
siguranţei alimentelor și a sănătăţii publice și a influenţat rezultatele verificării 
îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea din bugetul de stat a fondurilor 
destinate sectorului zootehnic (PNDC prin APIA și despăgubiri prin DADR 
judeţene), care implicau verificări în SNIIA.  

Una dintre cauzele principale este că ANSVSA nu și-a asumat și nu și-a 
îndeplinit întotdeauna și în totalitate, uneori din motive obiective, sarcinile, 
competenţele și responsabilităţile conferite de lege, de entitate principală, cu 
responsabilitate maximă în implementarea, derularea și controlul acestei 
activităţi și în gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat cu această 
destinaţie (243.479 mii lei, aprox. 60 milioane de euro, alocaţi în perioada 
auditată pentru serviciile de identificare și înregistrare efectuate de medicii 
împuterniciţi și pentru operatorului SNIIA). 

ANSVSA nu a urmărit în temeiul atribuţiilor conferite de lege, ca toate entităţile 
implicate să-și îndeplinească obligaţiile legale, atât cele de la nivelurile de bază 
- proprietari de animale și medici veterinari împuterniciţi, cât și propriile 
structuri centrale și teritoriale. 

La nivelul ANSVSA și al structurilor teritoriale s-a manifestat o preocupare nu 
îndeajuns de susţinută pentru eliminarea vulnerabilităţilor, fiind remarcată o 
anumită „îngăduinţă” în ceea ce privește aplicarea măsurilor coercitive 
prevăzute de lege pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la 
identificarea și înregistrarea animalelor. 

Cu ocazia „inventarierii” pentru actualizarea bazei naţionale de date privind 
animalele din exploataţiile non-profesionale (gospodăriile populaţiei) - dispusă 
prin OUG 23/2010, a reieșit o diferenţă de aprox. 9,5 milioane de animale între 
numărul celor declarate de proprietari ca existente în exploataţii și numărul 
celor înregistrate în SNIIA la aceiași dată, aferent acelorași exploataţii, ceea ce 
arată că animalele respective, chiar dacă identificate și înregistrate iniţial, au 
fost mișcate necontrolat între exploataţii, au fost sacrificate și introduse în 
consumul uman, au murit ș.a., fără a fi însoţite de documente legale și fără a fi 
monitorizate prin SNIIA. 

Proprietarii de exploataţii și de animale, cu precădere cele non-profesionale, 
au fost factorul perturbator principal al activităţii de identificare și înregistrare a 
animalelor, dar acest fapt nu diminuează responsabilitatea ANSVSA, prin 
DSVSA judeţene, pentru faptul că a tolerat ca aceștia să nu respecte legea și 
că nu a aplicat consecvent măsurile legale prevăzute la un nivel suficient în 
legislaţia specifică. 

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi nu și-au asumat și nu și-au 
îndeplinit pe deplin rolul conferit de reglementările legale cu privire la 
verificarea și actualizarea permanentă a datelor referitoare la exploataţii și la 
animale, conform obligaţiilor reglementate prin Ordinele ANSVSA: nr. 5/2005; 
nr. 83/2008 și nr. 40/2010. 
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La DSVSA judeţene  DSVSA judeţene nu și-au îndeplinit la nivelul necesar, prin structurile proprii și 
prin medicii oficiali din cadrul acestora, atribuţiile legale cu privire la 
identificarea și înregistrarea animalelor în ceea ce privește verificările, 
controalele și inspecţiile în exploataţii, la medicii veterinari împuterniciţi, în 
târguri și oboare, și la aplicarea sancţiunilor legale aferente. 

Au fost cazuri în care nu au fost verificate cu atenţie deconturile medicilor 
veterinari împuterniciţi, fiind astfel efectuate plăţi nelegale pentru care au fost 
estimate prejudicii în sumă totală de 454 mii lei.  

Proprietarii de exploataţii și de animale, cu precădere cei din exploataţiile non-
profesionale, nu au respectat, de regulă, prevederile legale cu privire la 
activitatea de identificare și înregistrare a animalelor - în calitatea lor de
entitate care trebuia să declanșeze mecanismul identificării și al înregistrării și 
să-l alimenteze operativ cu informaţii. 

Medicii veterinari împuterniciţi nu au respectat, în multe cazuri, reglementările 
specifice, astfel că au depășit termenele pentru identificare și înregistrare în 
SNIIA, nu au răspuns întotdeauna solicitărilor deţinătorilor de animale, nu au 
efectuat verificarea și actualizarea permanentă a datelor cu privire la 
exploataţii și la animale.  

 La APIA   fondurile alocate de la bugetul statului prin MADR și plătite de către APIA, 
pentru PNDC în sectorul zootehnic (pe exploataţia de bovine și pe cap de 
animal la speciile ovine/caprine) au însumat 3.371.748 mii lei, din care 
2.435.491 mii lei pentru bovine și 936.257 mii lei pentru ovine/caprine. 

La nivelul APIA a existat preocupare pentru elaborarea, aprobarea și 
actualizarea procedurile interne privind acordarea, avizarea și plata PNDC în 
sectorul zootehnic, iar la nivelul centrelor judeţene APIA a fost depus un efort 
semnificativ pentru verificarea numărului mare de dosare de prime, în pofida 
numărului redus de personal și a disponibilităţilor de timp limitate. 

La nivelul APIA, ca entitate principală a statului care a aplicat în practică 
reglementările specifice în vigoare, nu s-a manifestat un interes și o 
preocupare suficiente pentru identificarea și analiza principalelor carenţe și 
vulnerabilităţi ale celor două tipuri de primă din cadrul PNDC și ale modului de 
implementare a acestora. 

APIA nu a elaborat, aprobat și implementat proceduri formalizate pentru 
verificarea datoriilor la bugetul de stat și/sau la bugetul local ale solicitanţilor de 
prime, pentru toate cererile sau numai prin sondaj asupra unui eșantion 
semnificativ, în vederea confirmării realităţii îndeplinirii acestei condiţii de 
eligibilitate prevăzută de OMADR nr. 295/2007. 

Curtea de Conturi a stabilit, prin rapoartele de audit întocmite la nivelul centrelor 
judeţene APIA, dimensiunea îngrijorătoare, la nivel de fenomen, a cazurilor în 
care proprietari de animale, cu obligaţii restante la bugetul de stat și/sau la 
bugetul local, au încasat prime de la bugetul statului doar în baza declaraţiilor pe 
proprie răspundere privind lipsa datoriilor - declaraţii dovedite ca neadevărate, în 
timpul auditului, prin confruntare cu evidenţele organelor fiscale. 

Începând cu anul 2004 de când a fost înfiinţată, APIA nu s-a preocupat 
îndeajuns și nici nu a beneficiat de sprijinul instituţional necesar, mai ales din 
partea MADR, cu privire la reglementarea legală și implementarea accesului 
efectiv, real și eficace la baza naţională de date prin accesarea SNIIA, în 
vederea efectuării verificării condiţiilor de eligibilitate aferente acordării PNDC 
în sectorul zootehnic. 

Din anul 2009, APIA a verificat eligibilitatea cererilor de prime prin utilizarea 
unei „extensii” a SNIIA, pe care a contractat-o direct cu operatorul, ca pe un 
serviciu de proiectare în afara conţinutului și termenilor din contractul dintre 
ANSVSA și operator, ceea ce face ca APIA să nu fie proprietara „extensiei” și 
să nu aibă drept de utilizare în cazul în care contractul dintre ANSVSA și 
operator încetează (în prezent ANSVSA a solicitat instanţei rezilierea 
contractului), în condiţiile în care a plătit operatorului, în perioade 2009-2010, 
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suma totală de 769 mii lei, atât pentru proiectarea „extensiei” cât și lunar, 
pentru mentenanţă, administrarea bazei de date și pentru asistenţă tehnică. 

 

La centrele judeţene 
APIA 

 centrele judeţene APIA nu au organizat în mod eficace activitatea de generare 
și depunere a cererilor de solicitare a PNDC, de multe ori din motive obiective 
ţinând de nivelul limitat al logisticii și al resurselor umane. 

Chiar dacă a suferit îmbunătăţiri și perfecţionări pe parcurs, „extensia” SNIIA a 
răspuns relativ lent „interogărilor” verificatorilor, mai ales în cazul unor cereri cu 
număr mare de animale, nu a fost astfel concepută încât să atenţioneze 
verificatorii asupra unor modificări efectuate în SNIIA după momentul 
interogării, nu a permis accesul mai extins și la alte înregistrări din baza de 
date și nici extragerea unor situaţii centralizatoare și rapoarte filtrate conform 
cerinţelor de raportare, analiză și evaluare. 

Proprietarii de animale, în multe cazuri, au solicitat prime și pentru animalele 
care nu îndeplineau, cumulativ, condiţiile legale de eligibilitate, nu au respectat 
forma și conţinutul documentaţiei depuse pentru încasarea primelor, au înscris 
în cereri și/sau în documentele anexate acestora date eronate, nu au menţinut 
în exploataţie efectivul de ovine/caprine pentru care au solicitat prime, au dat 
„declaraţiile pe proprie răspundere” nereale cu privire la inexistenţa datoriilor la 
bugetul de stat și/sau la bugetul local ș.a. 

Curtea de Conturi a constatat, pe eșantioanele stabilite, că unii proprietari de 
animale au încasat primele, chiar dacă nu îndeplineau condiţiile legale de 
eligibilitate și, drept urmare, a calculat prejudicii estimate la 48.058 mii lei, din 
care sume de bază (prime) de 45.156 mii lei și accesorii calculate (majorări, 
penalităţi) de 2.901 mii lei. 

Din totalul acestor prejudicii, peste 98%, adică 47.570 mii lei reprezintă 
prejudiciile generate de sumele încasate necuvenit de către solicitanţii care 
aveau datorii restante la bugetul de stat și/sau la bugetul local, contrar 
declaraţiei pe proprie răspundere. 

La nivelul MADR  referitor la identificarea și înregistrarea animalelor și la funcţionarea SNIIA 
(ANSVSA) 

După anul 2004, când ANSVSA a fost trecută din subordinea ministerului în 
cea a Guvernului, MADR nu s-a preocupat îndeajuns pentru reglementarea/ 
elaborarea și aprobarea comună a unui mecanism procedural, formalizat, cu 
privire la colaborarea instituţionalizată dintre cele două entităţi referitoare la 
identificarea și înregistrarea animalelor, ceea ce a avut efecte nefavorabile și 
asupra colaborării dintre APIA și ANSVSA, atât la nivel central cât și la nivelul 
structurilor teritoriale ale acestora, cu impact nefavorabil asupra rezultatelor 
verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea PNDC în 
sectorului zootehnic. 

  referitor la plăţile naţionale directe complementare (APIA) 

În lipsa unor reglementări exprese în legislaţia naţională primară, MADR a 
reglementat în insuficientă măsură și, uneori, oscilant (OMADR 295/2007; 
98/2010; 215/2010), aspecte cu privire la ţinte, obiective și termene de 
realizare, în conformitate cu interesele pe termen mediu și lung ale României, 
la monitorizarea atingerii acestora, la criterii de performanţă și la evaluarea 
impactului, precum și la aplicarea și respectarea principiilor economicităţii, 
eficienţei și eficacităţii direcţionării și utilizării fondurilor publice destinate 
acestor scheme de plată.  

Opţiunea pentru cele două tipuri de prime din cadrul PNDC (pe exploataţia de 
bovine și pe cap de animal la speciile ovine/caprine), reglementate în anul 
2007, a fost în exclusivitate a MADR, așa cum prevedea OUG 125/2006, și nu 
a avut la bază o strategie sau un studiu de specialitate fundamentate și 
elaborate în consens cu specificul naţional, cu nivelul de dezvoltare din acel 
moment al sectorului zootehnic, cu obiectivele și interesele pe termen mediu și 
lung ale României cu privire la speciile respective.  
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Ca urmare, nu se poate afirma cu certitudine că interesele pe termen mediu și 
lung ale României, în domeniul zootehnic, cu precădere la specia bovine, au 
coincis și au fost susţinute în mod corect și eficace prin opţiunea MADR pentru 
prima pe exploataţia de bovine și prin menţinerea ei în vigoare până în prezent. 

Caracteristica principală a primei „decuplate” este că acordarea ei este 
condiţionată, la data solicitării primei, numai de funcţionarea exploataţiei -
indiferent de felul exploataţiei și de obiectul activităţii (producţie, comerţ ș.a.) -
și se acordă pe cap de animal dar pentru numărul total de animale care au fost 
înregistrate în exploataţie la o dată istorică de referinţă, în acest caz 
31.01.2008 și, în continuare, 31.01.2009/2010 pentru exploataţiile nou 
înfiinţate, și nu pentru numărul efectiv care mai există în exploataţie la data 
solicitării primei.  

Au solicitat și primit prime pe exploataţia de bovine, în fiecare an, și unele 
„centre de colectare” (exploataţii comerciale autorizate în care sunt colectate și 
cazate animale în vederea exportului) pentru numărul bovinelor care apăreau 
în evidenţe (SNIIA) la datele de referinţă, chiar dacă, prin specificul activităţii 
acestor centre, animalele respective ieșiseră din exploataţie la scurt timp după 
termenul de referinţă și chiar dacă nu mai existau fizic în exploataţie la datele 
la care s-a solicitat prima. 

În loc să se constituie într-un instrument de stimulare, prin măsuri economico -
financiare, a trecerii de la agricultura de subzistenţă la cea de semi-
subzistenţă, a reformării tipului autohton de „fermă”, a creșterii șeptelului de 
bovine și a încurajării producătorilor în a achiziţiona și crește bovine 
selecţionate din rase producătoare de carne și/sau lapte, prima pe exploataţia 
de bovine, în forma menţinută de către MADR a avut caracteristici și efecte 
specifice de tip „rentă agricolă” cu titlu viager. 

Reglementarea de către MADR în anul 2007, prin OMADR 295/2007, a lipsei 
datoriilor la bugetul de stat și la bugetul local ca una dintre condiţiile de 
eligibilitate pentru încasarea primelor din cadrul PNDC în sectorul zootehnic, a 
avut o perfectă justificare, în acord cu politica Guvernului, în schimb 
excluderea ei, în anul 2010 - pentru prima la ovine/caprine (OMADR nr. 
98/2010) și apoi, în anul 2011 - pentru prima pe exploataţia de bovine 
(OMADR nr. 165/2011) - a creat premise apariţiei unor situaţii în care, în mod 
paradoxal, bugetul statului a sprijinit activitatea unor entităţi care nu au 
respectat legislaţia fiscală și care au diminuat, în acest fel, chiar sursele de 
constituire a acestuia. 

Ministerul nu a stabilit, prin OMADR nr. 295/2007, nici obligaţia certificării 
îndeplinirii condiţiei de eligibilitate privind lipsa datoriilor prin prezentarea de 
înscrisuri oficiale eliberate de către organele fiscale și nici obligaţia verificării 
acesteia, astfel încât îndeplinirea acestei condiţii de eligibilitate a rămas 
neverificată de către APIA. 

Una dintre premisele care au făcut posibil ca MADR să reglementeze măsuri 
care, prin efectele lor indirecte, au fost în dezacord cu politica fiscal - bugetară 
din programul de guvernare și au afectat realizarea veniturilor bugetare, a fost 
generată de faptul că prin art. 13 din OUG nr. 125/2006 s-a legiferat că modul 
de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de 
referinţă pentru aplicarea schemelor de PNDC să fie reglementate prin ordin al 
ministrului agriculturii și nu prin hotărâre a Guvernului. 

 referitor la activitatea de stabilire și de plată a despăgubirilor pentru animale 
tăiate/ucise/afectate în vederea lichidării focarelor de boli (DADR judeţene) 

Sumele suportate de la bugetul statului, în perioada 2007-2009, și utilizate de 
MADR prin DADR judeţene, pentru plata despăgubirilor au fost de 19.855 mii lei. 

În perioada 2007-2009, când plata despăgubirilor s-a făcut din bugetul MADR 
prin DADR judeţene, în baza deconturilor aprobate de către DSVSA judeţene, 
implementarea legislaţiei specifice (HG nr. 1415/2004) nu a avut loc conform 
unei proceduri unitare elaborate în comun de către MADR și ANSVSA, prin 
care să fie stabilite sarcinile, atribuţiile, competenţele și responsabilităţile 
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DADR judeţene și cele ale DSVSA judeţene, precum și modalitatea practică de 
colaborare instituţională între ele, în condiţiile în care nici ministerul și nici 
ANSVSA nu au elaborat și aplicat proceduri proprii. 

La nivelul ministerului s-a manifestat un interes și o preocupare insuficiente 
pentru coordonarea, monitorizarea și controlul activităţii DADR judeţene cu 
privire la acordarea și plata despăgubirilor, respectării condiţiilor legale de 
acordare și a principiilor economicităţii, eficienţei și eficacităţii utilizării 
fondurilor bugetare gestionate și utilizate pentru această destinaţie. 

Concluzii 
 

 timp nejustificat de mare pentru verificarea și avizarea deconturilor de către 
DADR judeţene şi transmiterea centralizatorului la MADR, pentru asigurarea 
finanţării, întârzieri nejustificate la plata despăgubirilor, precum și existenţa 
unor interpretări diferite cu privire la stabilirea „valorii de înlocuire la preţul 
pieţei” a animalelor. 

 avizarea și plata unor deconturi pentru despăgubiri (aprobate anterior de către 
DSVSA judeţene) care nu erau întocmite conform reglementărilor și care 
conţineau o serie de inadvertenţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale, 
cum ar fi: animale neînregistrate în SNIIA și în registrul agricol, diferenţe între 
datele înscrise în dosarele de despăgubiri și datele înscrise în SNIIA și în 
registrele exploataţiilor, animalele care aparţineau de fapt altor proprietari 
decât acelora la care figurau înregistrate în SNIIA, declaraţii pe proprie 
răspundere, nereale, privind absenţa sancţiunilor contravenţionale pentru fapte 
prevăzute de HG nr. 1415/2004 ș.a.; 

 deficienţele constate, atât cu privire la întocmirea și aprobarea deconturilor și a 
documentaţiei aferente pentru stabilirea și acordarea despăgubirilor, efectuate 
de către DSVSA judeţene, cât și cu privire la verificarea, avizarea și plata 
acestora de către DADR judeţene, au determinat, în multe cazuri, efectuarea 
unor plăţi nelegale cauzatoare de prejudicii pentru bugetul de stat; 

 prejudicii calculate estimativ de Curtea de Conturi, cauzate de plăţile nelegale 
pentru despăgubiri, însumează 3.505 mii lei, din care sume de bază de 3.490 
mii lei și accesorii aferente de 13 mii lei; 

 în timpul auditului au fost calculate și prejudicii în sumă de 313 mii lei aferente 
unor alte plăţi efectuate nelegal identificate în timpul efectuării auditului, altele 
decât pentru despăgubiri. 

Recomandări  

Pentru ANSVSA  referitor la activitatea de identificare și înregistrare a animalelor  

 va informa oficial Guvernul, în calitate de entitate subordonată acestuia, cu 
privire la faptul că nu au fost atinse pe deplin obiectivele activităţii de 
identificare și înregistrare a animalelor și ale funcţionării SNIIA, precum și cu 
privire la factorii de risc generaţi în domeniului asigurării și garantării sănătăţii 
animalelor, siguranţei alimentelor și a sănătăţii publice; 

 va elabora, aproba și implementa un „Program de măsuri” pentru asigurarea 
respectării și aplicării permanente a reglementărilor legale în vigoare, pentru 
determinarea tuturor entităţilor din domeniu să respecte legea și pentru 
atingerea ţintei interne de performanţă stabilită conform unor criterii 
semnificative elaborate și aprobate; 

 efectuarea unei inventarieri a vulnerabilităţilor și a riscurilor existente în 
activitatea de identificare și înregistrare a animalelor și în funcţionarea SNIIA și 
elaborarea unui set complet cu propuneri de îmbunătăţire, modificare și 
completare a reglementărilor legale în vigoare, prezentarea lor Guvernului 
pentru adoptare sau reglementarea, după caz, la nivelul său de competenţă; 

 efectuarea periodică a unor campanii la nivel naţional, susţinute în teritoriu, 
pentru depistarea animalelor neidentificate, neînregistrate și neînsoţite de 
documentele legale de mișcare aflate în exploataţii, în târguri și oboare, în 
abatoare, pe drumurile publice și în locurile de staţionare temporară a 
acestora, și pentru aplicarea măsurilor legale în vigoare. 
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 referitor la activitatea de stabilire și de plată a despăgubirilor pentru animale 
tăiate/ucise/afectate în vederea lichidării focarelor de boli  

 elaborarea, aprobarea și implementarea de către ANSVSA a unor proceduri 
specifice privind despăgubirile, acordate în baza HG nr. 1214/2009, care să 
detalieze atât sarcinile, atribuţiile și responsabilităţile fiecărei structuri interne, 
cât și modul practic, etapizat, în care să fie realizate fiecare în parte; 

 efectuarea demersurilor necesare pentru configurarea SNIIA în sensul creării 
unei baze de date privind sancţiunile contravenţionale aplicate fiecărui 
proprietar de animale pentru fapte privind nerespectarea reglementărilor legale 
sanitar-veterinare cât și pentru elaborarea în comun cu Ministerul 
Administraţiei și Internelor a unei proceduri privind transmiterea informaţiilor 
referitoare la sancţiunile contravenţionale aplicate de către poliţie pentru fapte 
privind nerespectarea reglementărilor legale sanitar-veterinare.  

Pentru APIA 

 
 efectuarea unei analize formalizate, la nivelul managementul superior al APIA, 

cu privire la aspectele constatate de Curtea de Conturi și elaborarea unui 
„Program de măsuri” privind abordarea, în activitatea APIA, și a unor aspecte 
privind identificarea principalelor carenţe și vulnerabilităţi ale celor două tipuri 
de primă, monitorizarea atingerii ţintelor și a îndeplinirii obiectivelor naţionale, 
formularea și propunerea, în vederea reglementării legale, a unor criterii 
generale de performanţă pentru aceste scheme de sprijin; 

 elaborarea unor proceduri formalizate cu privire la verificarea obligatorie, în 
totalitate sau pe eșantion semnificativ, a îndeplinirii condiţiilor legale de 
eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul statului în 
sectorul zootehnic, atunci când îndeplinirea acestei condiţii se certifică prin 
„declaraţii pe proprie răspundere” ale beneficiarilor; 

 solicitarea oficială a sprijinului MADR pentru reglementarea legală de către 
Guvern a unei soluţii economice, eficiente și eficace cu privire la accesul 
efectiv, real și eficace al APIA la baza naţională de date prin accesarea SNIIA.

Pentru MADR  referitor la activitatea de identificare și înregistrare a animalelor  

 iniţierea demersurilor necesare pentru reglementarea unei modalităţi 
formalizate de colaborare instituţionalizată directă cu ANSVSA (respectiv între 
APIA și ANSVSA), cu privire la activitatea de identificare și înregistrare a 
animalelor și la impactul acesteia asupra legalităţii acordării PNDC în sectorul 
zootehnic, precum și pentru armonizarea, împreună cu ANSVSA, a legislaţiei 
specifice și a reglementărilor emise de fiecare în parte referitoare la domeniul 
comun de interes; 

 propunerea unor modificări și completări ale legislaţiei specifice privind 
registrul agricol și a celei privind acordarea sprijinului financiar al statului în 
agricultură, prin reglementarea unor condiţii obligatorii de înregistrare, 
respectiv de acordare condiţionate de efectuarea identificării și înregistrării 
animalelor conform legii, respectiv a confirmării „statusului de sănătate” al 
animalelor respective. 

  referitor la PNDC în sectorul zootehnic 

 informarea oficială a Guvernului cu privire la aspectele constatate și de Curtea 
de Conturi legate de stabilirea, aplicarea și efectele celor două tipuri de prime, 
cu precădere a celei „decuplate” la bovine, comparativ cu ţintele propuse, 
interesele naţionale în sectorul zootehnic, principiul „tratamentului egal” aplicat 
producătorilor agricoli proprietari de exploataţii și animale ș.a., precum și cu 
privire la oportunitatea menţinerii în continuare, în condiţiile actuale de „criză”, 
a celor două tipuri de prime în forma reglementată de minister; 

 informarea oficială a Guvernului cu privire la excluderea, din reglementările 
legale emise de către MADR, a condiţiei de eligibilitate cu privire la lipsa 
datoriilor către bugetul de stat și/sau local ale solicitanţilor de prime, precum și 
cu privire la efectele acesteia constatate de Curtea de Conturi; 

 identificarea soluţiilor legale, inclusiv prin propunerea de modificare/ 
completare a legislaţiei primare, pentru reintroducerea condiţiei de eligibilitate 
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cu privire la lipsa datoriilor către bugetul de stat și/sau local, inclusiv a 
certificării acesteia prin certificate fiscale sau a obligaţiei APIA de a efectua 
verificarea, în totalitate sau pe eșantion reprezentativ, a lipsei acestor datorii; 

 iniţierea completării/modificării legislaţiei primare prin definirea exactă, explicită 
și completă, în contextul PNDC și nu al activităţii sanitar-veterinare specifice 
ANSVSA, a următoarelor noţiuni și termeni: „producători agricoli”, „tipuri de 
exploataţii” care beneficiază de acest tip de primă (după obiectul de activitate -
producţie, comerţ, tranzit, tabără de vară ș.a.), „animal de producţie”, „a 
deţine”, „a crește”, „a exploata” animale de producţie ș.a.; 

 transmiterea către Guvern a unei propuneri fundamentate cu privire la 
analizarea oportunităţii modificării OUG nr. 125/2006 în sensul că modul de 
implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de 
referinţă pentru aplicarea schemelor de PNDC în sectorul zootehnic să fie 
reglementate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MADR, și nu prin ordin 
al ministrului agriculturii ca până acum. 

Valoarea estimativă a abaterilor constatate însumează 52.330 mii lei, reprezentând prejudicii generate 
bugetului de stat din care suma de bază 49.364 mii lei şi accesorii calculate în sumă de 2.966 mii lei.  

 

Pentru valorificarea constatărilor, au fost emise 63 decizii cu 146 măsuri din care:  

 36 decizii cu 85 de măsuri, la centrele judeţene APIA;  

 18 decizii cu 48 de măsuri la direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;  

 9 decizii cu 13 măsuri, la direcţiile agricole judeţene. 

Prin acestea au fost dispuse măsurile pe care entităţile verificate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru 
recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate, astfel: 

 verificarea de către conducerile Centrelor judeţene APIA a modului de îndeplinire a condiţiei de 
eligibilitate privind lipsa datoriilor restante la bugetul de stat și a datoriilor restante la bugetele locale, 
pentru toate cererile eligibile, privind PNDC în sectorul zootehnic (bovine/ovine/caprine) prin 
solicitarea oficială a confirmărilor scrise de la organul de administrare fiscală teritorial al MFP, 
respectiv celui de „impozite și taxe locale” de la fiecare administraţie publică locală; 

 în cazurile în care se dovedește că proprietarii de animale speciile bovine/ovine/caprine aveau datorii 
restante, la data depunerii cererilor, iar lipsa datoriilor era condiţie de eligibilitate, se va reanaliza 
eligibilitatea cererilor respective, prin prisma existenţei datoriilor restante, va stabili întinderea 
prejudiciului cauzat bugetului de stat și va proceda conform prevederilor legale în vigoare; 

 conducerile Centrelor judeţene APIA vor analiza neconcordanţele existente între datele conţinute în 
documentele primite de la organele fiscale și declaraţiile pe proprie răspundere ale proprietarilor și, 
după caz, va aplica prevederile legale în vigoare. De asemenea, va analiza neconcordanţele 
existente între situaţia reală, declaraţiile făcute de proprietarii de animale și de medicii veterinari 
referitor la respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate privind PNDC în sectorul zootehnic 
(bovine/ovine/caprine), și, după caz, va aplica prevederile legale în vigoare;  

 extinderea verificărilor asupra tuturor situaţiilor în care s-au acordat prime pe exploataţii de bovine 
şi/sau pe cap de animal pentru speciile ovine/caprine, producătorilor agricoli în condiţii neeligibile la 
data depunerii cererii, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului de stat şi recuperarea sumelor 
plătite; 

 analiza declaraţiilor nereale date de producătorii agricoli privind existenţa condiţiilor de eligibilitate 
pentru acordarea primei pe exploataţie, urmare cărora bugetul statului a fost prejudiciat, luarea 
măsurilor de recuperare a acestora inclusiv cu dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi prin aplicarea tuturor procedurilor legale, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală 
dacă va fi cazul. 

Împotriva măsurilor dispuse au fost formulate 36 de contestaţii ale Centrelor judeţene APIA - respinse în 
totalitate, 4 contestaţi ale DSVSA Dâmboviţa, Vâlcea, Hunedoara şi Suceava - respinse şi 2 contestaţii ale 
DAJ Constanţa şi Suceava - respinse. 
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4. Auditul performanţei privind impactul activităţii de exploatare 
minieră asupra mediului înconjurător 

 

Scurtă prezentare Sucursala Salina Praid este entitate fără personalitate juridică în subordinea 
Societăţii Naţionale a Sării SA, având sediul în comuna Praid, judeţul Harghita. 

Sucursala Salina Praid are ca obiect de activitate, în principal: cercetarea, 
exploatarea şi prelucrarea sării geme, rezultată din zăcământul de sare Praid. 
Activitatea de exploatare minieră se realizează în baza Licenţei de exploatare 
aprobată prin HG nr. 550/1999. 

Pe lângă activitatea de bază, Salina Praid administrează baza de tratament şi vizitare 
din subteran, stabilimentul băilor sărate din Praid, precum şi alte activităţi conexe. 

 
Obiectivul general al auditului îl constituie efectuarea unei analize independente din punct de 
vedere al economicităţii, eficienţei, eficacităţii şi al mediului, a impactului activităţii miniere asupra 
mediului înconjurător şi al sănătăţii umane şi formularea de recomandări privind îmbunătăţirea 
performanţei activităţii de exploatare a sării coroborat cu asigurarea protecţiei mediului şi a 
factorului uman 
Obiective specifice:  evaluarea gradului de conformare al SN a Sării SA – Sucursala Salina Praid la 

cerinţele cadrului legal general şi cel specific;  

 evaluarea modului de implementare şi de aplicare a sistemului de 
management integrat (SMI) calitate – mediu – siguranţa alimentului;  

 evaluarea impactului pe care îl are activitatea de exploatare minieră asupra 
factorilor de mediu: apă, aer, sol, subsol, vegetaţie şi resurse naturale precum 
şi asupra sănătăţii umane. 

Scopul  
 

 analiza acţiunilor întreprinse şi măsurilor luate de SN a Sării SA – Sucursala 
Salina Praid de corectare şi diminuare a impactului pe care l-ar putea avea 
activitatea minieră asupra mediului înconjurător. 

Auditul şi-a propus să 
răspundă cu prioritate la 
următoarele întrebări: 

 

1. Activitatea desfășurată este conformă cu cadrul aplicabil, general și specific? 

2. S-a asigurat implementarea și aplicarea corespunzătoare a sistemului de 
management integrat calitate-mediu-siguranţa alimentului? 

3. Cum sunt afectaţi factorii de mediu: apă, aer, sol, subsol, vegetaţie și resurse 
naturale, precum și sănătatea umană de activitatea minieră desfășurată și ce 
măsuri au fost luate pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de mediu? 

Misiunea de audit al performanţei a urmărit:  

1. Activitatea desfășurată este conformă cu cadrul aplicabil, general și specific? 

Constatări  
 

 nu deţine autorizaţie de mediu; 

 în anul 2006 a fost elaborat Planul de încetare a activităţii la Salina Praid –
minele vechi; pentru care prin HG nr. 644/2007, s-au prevăzut fonduri de la 
bugetul de stat, în valoare totală de 5.306 mii lei, până la data auditului, nu a 
fost alocată această finanţare; 

 se face o monitorizare a cantităţii de deşeuri rezultate din activitatea de bază şi 
cele conexe, pe categorii de deşeuri. Nu s-a întocmit un Plan de gestionare a 
deşeurilor conform prevederilor OUG nr. 78/2000; 

 în 1998 a fost întocmit Planul de dezvoltare a exploatării miniere pentru 20 de 
ani (1998-2018), care însă nu mai corespunde situaţiei actuale şi mai ales celei 
de perspectivă. 

2. S-a asigurat implementarea și aplicarea corespunzătoare a sistemului de management integrat 
calitate-mediu-siguranţa alimentului? 

Constatări  Sucursala Salina Praid a realizat implementarea sistemului de management 
integrat calitate - mediu - siguranţa alimentului, dar fără a dezvolta însă cadrul de 
gestionare a riscului – ca o componentă integrantă a sistemului de management. 
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3. Cum sunt afectaţi factorii de mediu: apă, aer, sol, subsol, vegetaţie și resurse naturale, precum 
și sănătatea umană de activitatea desfășurată și ce măsuri au fost luate pentru reducerea sau 
eliminarea riscurilor de mediu? 

Constatări   în zona minelor vechi apar dese surpări la suprafaţa terenului, datorate 
fenomenului de carstificare a sării; 

 în această zonă se manifestă fenomenul de migrare a golurilor sufozionare pe 
orizontală, pe traseele de înfiltraţie a apelor; 

 agresiunea apelor superficiale se manifestă activ, în câteva puncte, unde apa 
a pătruns pe fisuri şi accidente tectonice în interiorul masivului de sare; 

 în Rezervaţia „Muntele de Sare”, (care se încadrează în perimetrul de 
exploatare al Salinei Praid), limita vestică fiind chiar zona minelor vechi, sunt 
afectate, atât ecosistemul terestru - flora terestră, cât şi ecosistemul acvatic -
flora şi fauna acvatică a apei pârâului Corund şi implicit a râului Târnava Mică, 
mai ales în cazul poluărilor accidentale; 

 din procesul de extracţie, rezultă indirect o emisie în mediu de apă sărată de 
mină, într-o cantitate medie zilnică de 69,1 mc, care este pompată din subteran 
în emisarii Corund şi Târnava Mică; 

 în urma derocării sării prin explozie, rezultă emisie de gaze de puşcare (NO), 
iar ca urmare a activităţii utilajelor de încărcare şi transport rezultă emisii de 
gaze de eşapament (CO şi CO2); 

 instalaţia de aeraj este alimentată cu energie electrică prin punctul de consum 
PT.6. Compensarea factorului de putere se realizează cu ajutorul unei instalaţii 
automate de compensare amplasate în interiorul posturilor de transformare 
PT- subteran. Salina Praid are un singur generator de curent electric şi nu are 
în dotare instalaţii alternative de energie - pneumatică sau hidraulică; 

 datorită fenomenului de carstificare a sării şi a aportului de pluvial ce se scurge 
de pe versanţi, în zona haldei de steril au apărut surpări la suprafaţa terenului; 

 în conul de surpare al Minei Elisabeta se depozitează anual, în medie 2.500 
tone de steril cu o concentraţie mare de cloruri. Apele meteorice preluate de 
pâlnia de surpare pătrund în galeria Elisabeta şi de aici sunt evacuate 
gravitaţional, antrenând fracţia fină, astfel încât la eliberarea în emisar sunt 
depăşiri la indicatorul suspensii. În această zonă se mai depozitează 
necontrolat şi diferite deşeuri; 

 rezervoarele subterane de combustibil lichid nu sunt protejate cu o cuvă de 
beton hidroizolant; 

 cu toate că se face o monitorizare a cantităţii de deşeuri rezultate din 
activitatea de bază şi cele conexe, pe categorii de deşeuri, fiind încheiate 
contracte de valorificare, nu s-a întocmit un Plan de gestionare a deşeurilor 
conform OUG nr. 78/2000; 

 pentru măcinarea şi sortarea sării, în instalaţia de preparare se folosesc 
diverse utilaje (moara cu impact, site vibratoare, benzi transportoare) având o 
carcasare redusă şi un sistem de desprăfuire învechit. Pe lângă praful de sare 
aspirat şi colectat în sistemul de desprăfuire, se mai elimină şi o categorie de 
praf foarte fin, care nu se poate capta, acesta fiind eliminat parţial în 
atmosferă; 

 în perioada de funcţionare a băilor sărate în emisarul Târnava Mică sunt 
evacuate ape sărate uzate, într-o cantitate medie zilnică de 37,8 mc.; 

 din activităţile desfăşurate în baza de tratament şi vizitare din subteran rezultă 
o cantitate medie de ape uzate menajere de 51 mc/zi care sunt deversate în 
reţeaua de canalizare a comunei Praid; 

 accesul pacienţilor şi vizitatorilor în baza de tratament se face prin galeria de 
coastă, pe un plan înclinat principal de transport auto; Baza de tratament este 
amenajată în foste camere de exploatare; 

 în perimetrul de exploatare au fost construite case de vacanţă şi/sau odihnă 
fără avizul al SN a Sării SA – Sucursala Salina Praid. 
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Recomandări I. Conformitatea cu cadrul legal aplicabil, general şi specific 

 intensificarea acţiunilor pentru obţinerea autorizaţiei de mediu; 

 efectuarea de demersuri în vederea asigurării finanţării bugetare a Planului de 
încetare a activităţii la Salina Praid – minele vechi; 

 întocmirea unui Plan de gestionare a deşeurilor conform OUG nr. 78/2000;  

 elaborarea unei strategii de dezvoltare, cu obiective bine definite care să 
permită atât dezvoltarea, eficientizarea şi rentabilizarea activităţii entităţii. 

II. Implementarea sistemului de management integrat: calitate-mediu-siguranţa 
alimentului 

 analiza oportunităţii implementării Standardului ISO 31000:2009 –
Managementul riscului – care-i va permite conducerii executive să gestioneze 
în mod eficient factorii de risc, să pună în aplicare şi să îmbunătăţească în mod 
continuu cadrul de gestionare a riscului - ca o componentă integrantă a 
sistemului de management; 

 studierea posibilităţii implementării Standardului EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) - ca un instrument care permite recunoaşterea organizaţiilor 
care şi-au îmbunătăţit performanţele de mediu pe o baza continuă şi care 
asigură promovarea măsurilor de îmbunătăţire a mediului; 

 formarea, informarea şi sensibilizarea întregului personal cu privire la 
aspectele activităţilor acestora care sunt legate de mediu; 

 planificarea de resurse corespunzătoare pentru sistemul de management de 
mediu şi pentru acţiunile aferente acestuia; 

 integrarea orientărilor privind mediul în procedurile de dezvoltare şi investiţii. 
III. Impactul pe care îl are activitatea de exploatare minieră asupra factorilor de 

mediu şi asupra sănătăţii umane. 

 hidroizolarea platformei faţă de apele pluviale ale versantului de pe malul drept 
al pârâului Corund; 

 acoperirea platformei minelor vechi cu un strat de argilă şi sol vegetal şi 
plantarea cu specii adaptate condiţiilor saline; 

 regularizarea pârâului Corund prin construirea de apărări de mal la contactul 
cu platforma minelor vechi şi realizarea de praguri de fund pentru prevenirea 
eroziunii din albie; 

 reamenajarea accesului în minele vechi pentru monitorizarea fenomenului de 
înfiltraţie în zonele active sau previzibil active; 

 menţinerea aflorimentelor naturale de sare de la suprafaţa terenului, în starea 
lor iniţială, pentru a contribui la aspectul peisagistic deosebit al zonei, 
interdicţia extragerii şi cioplirii stâncilor de sare; 

 protecţia plantelor din Rezervaţie şi menţinerea în starea lor naturală sau cât 
mai aproape de aceasta; 

 captarea apelor de infiltraţie şi pomparea apei de mină din jompurile de 
colectare; 

 monitorizarea fenomenelor de exfoliere pe pereţii şi camerele de exploatare; 

 efectuarea de măsurători topografice, respectiv geomecanice de supraveghere 
a stabilităţii elementelor de rezistenţă şi a deformaţiilor suprafeţei ca urmare a 
exploatării subterane; 

 monitorizarea calităţii aerului, a debitului şi concentraţiilor de CO2, CO, CH4, 
O2; 

 dotarea Salinei cu instalaţii alternative de energie - pneumatică sau hidraulică; 

 rambleierea integrală a zonei surpate şi redarea acestui perimetru circuitului 
ecologic natural; 

 scăderea cantităţii de saramură care ajunge direct în râul Târnava Mică; 

 interceptarea şi devierea scurgerii direct din galeria Elisabeta, în vederea 
reducerii volumului de saramură care ajunge în emisarul Târnava Mică; 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  45 
 

 dirijarea saramurii către bazinul ştrandului de la băile sărate, urmată de golirea 
treptată; 

 protejarea rezervoarelor subterane de combustibil cu cuvă de beton
hidroizolant; 

 monitorizarea cantităţii de praf sărat evacuat în atmosferă prin efectuarea de 
analize pentru determinarea concentraţiilor admisibile; 

 monitorizarea apelor sărate evacuate în emisarul Târnava Mică prin efectuarea 
de analize pentru determinarea conţinutului de cloruri; 

 identificarea de soluţii pentru separarea camerelor de vizitare, de cele de 
tratament şi de locurile de joacă pentru copii, prin deschiderea de noi orizonturi; 

 amenajarea spaţiilor de acces către vechea mină - Iosif, cu posibilitatea vizitării 
acesteia; 

 diminuarea impactului negativ pe care îl are asupra aerului eliberarea gazelor 
de eşapament de la autobuzele folosite pentru transportul vizitatorilor în zona 
galeriei de coastă, printr-o eventuală înlocuire cu mijloace de transport 
ecologice; 

 

Concluziile generale  
 

 lipsa unei finanţări ori finanţarea tardivă a lucrărilor de încetare a activităţii la minele 
vechi poate facilita dezvoltarea unor riscuri cu efect asupra mediului înconjurător; 

 gestionarea defectuoasă a deşeurilor rezultate din procesul tehnologic de 
prelucrare a sării geme, poate genera riscul poluării: mediului, al solului şi 
apelor de suprafaţă şi subterane, a ecosistemelor acvatice; 

 lipsa unei strategii bine definite, cu măsuri pe termen lung, poate conduce la 
luarea unor decizii eronate, inoportune sau întârziate legate de dezvoltarea, 
eficientizarea, rentabilizarea şi prioritizarea activităţilor entităţii; 

 prin neimplementarea Standardului ISO 31000: 2009 – Managementul riscului 
entitatea nu are posibilitatea integrării managementului riscului în abordările 
manageriale, cu efecte asupra identificării, complete şi corecte a riscurilor şi nu 
în ultimul rând a formulării şi implementării planurilor de tratare a riscurilor; 

 neluarea măsurilor pentru realizarea unui baraj de argilă compactată în jurul 
platformei, există riscul ca apele de infiltraţie, de la suprafaţă şi din subteran, 
să afecteze, siguranţa şi protecţia resurselor naturale, prin producerea de 
modificări ale echilibrului şi morfologiei terenului de la suprafaţă; 

 prin deversarea apei de mină, cu un conţinut ridicat de cloruri, flora şi fauna 
acvatică din cele două cursuri de apă este afectată negativ; 

 prin evacuarea în atmosferă a gazelor de eşapament şi de puşcare, factorul de 
mediu - aer poate fi afectat în mod negativ. Interferenţa dintre circuitul de aer 
pentru baza de tratament din subteran şi cel al exploatării generează 
nemulţumiri ale vizitatorilor şi pacienţilor de la baza de tratament; 

 în condiţiile unei funcţionări defectuoase a instalaţiei de aeraj, al apariţiei de 
întreruperi în alimentarea cu energie electrică există riscul afectării siguranţei 
pacienţilor, vizitatorilor şi nu în ultimul rând al personalului care deserveşte 
activitatea minei; 

 depozitarea necontrolată, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea 
atelierului de întreţinere şi reparaţii, poate conduce la poluarea solului din 
zonele de depozitare; 

 utilizarea de utilaje pentru măcinarea şi sortarea sării geme având o carcasare 
redusă şi a unui sistem de desprăfuire învechit, conduce la depăşiri ale 
nivelului admisibil de zgomot şi al concentraţiilor de praf sărat care poluează 
atât solul, cât şi aerul, cu atât mai mult cu cât staţia de preparare se află 
amplasată în imediata apropiere a băilor sărate şi a gospodăriilor rurale; 

 prin deversarea zilnică a apei sărate uzate, în emisarul Târnava Mică, calitatea 
apei poate fi compromisă prin poluarea apelor curgătoare cu sare, respectiv 
prin mărirea conţinutului de cloruri; 
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 faptul că activitatea de turism se întrepătrunde cu cea de tratament balnear,
poate afecta în mod negativ, pe de o parte calitatea actului medical, iar pe de 
altă parte activitatea turistică;  

 construcţiile realizate în perimetrul de exploatare pot fi afectate de alunecări 
spontane de teren, dizolvări subterane necontrolate, fenomene de sufoziune, 
care pot produce tasări diferenţiate ale construcţiilor, deteriorarea parţială sau 
chiar dărâmarea integrală a acestora. 

 

 
 

5. Auditul performanţei Programului naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 

  

Auditul performanţei „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi”, denumit în continuare Programul, s-a desfăşurat la sediul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu şi la un număr de 13 unităţi ale administraţiei publice locale beneficiare ale finanţării nerambursabile 
pentru realizarea de spaţii verzi în cadrul Programului auditat și a vizat perioada 2007-2010. 

 
Scurtă prezentare Administraţia Fondului pentru Mediu are personalitate juridică, este instituţie 

publică finanţată integral din venituri proprii, înfiinţată conform OUG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului”. 

„Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi” a fost aprobat de OUG nr. 59/2007, care a vizat armonizarea 
cerinţelor legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului în vigoare la data 
elaborării acesteia, cu prevederile art. 7 din Decizia Parlamentului European şi 
Consiliului nr. 1600/22.07.2002/EC privind stabilirea celui de - al şaselea Program 
de acţiune pentru mediu şi care se referă la „Obiective şi arii pe prioritate pentru 
acţiuni privind mediul, sănătatea şi calitatea vieţii din... lit. h) – Mediul urban”. 

Scopul auditului performanţei Programului l-a constituit analiza temeinică a utilităţii, eficienţei şi 
performanţei măsurilor prevăzute în actele normative de specialitate, ghidurilor de finanţare şi 
metodologia specifică de realizare a acestuia, pe timpul derulării activităţilor de selecţie, finanţare şi 
implementare a proiectelor.  

Obiectivul general l-a constituit analiza şi evaluarea indicatorilor şi parametrilor de rezultate şi 
eficienţă în domeniul utilizării fondurilor băneşti nerambursabile alocate de la Fondul pentru Mediu 
în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, din punct de 
vedere al economicităţii, eficienţei și eficacităţii, urmărindu-se cu prioritate, următoarele aspecte: 

  economicitatea - dacă resursele financiare alocate de la Fondul pentru Mediu 
pentru finanţarea şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul sesiunilor 
Programului puteau fi mai mici decât volumul fondurilor aprobate, anual, în
vederea realizării scopului şi obiectivelor specifice acestuia; 

 eficacitatea - dacă în perioada supusă auditului performanţei Programul şi-a 
îndeplinit scopul şi obiectivele stabilite şi şi-a atins impactul economic, financiar 
şi social dorit, prin prisma indicatorilor şi parametrilor specifici de rezultate şi 
performanţă referitori la îmbunătăţirea calităţii şi protecţiei mediului din 
localităţile în care au fost finanţate şi implementate proiecte pentru realizarea/ 
extinderea/ modernizarea/ reabilitarea de spaţii verzi; 

 eficienţa - dacă efectele obţinute în urma aplicării acestui Program în 
localităţile beneficiare ale finanţării nerambursabile de la Fondul pentru Mediu, 
constând, cu prioritate, în extinderea suprafeţelor de spaţii verzi pe cap de 
locuitor, reducerea impactului poluării şi îmbunătăţirea calităţii mediului în 
localităţi, s-au încadrat în indicatorii de rezultate şi performanţă stabiliţi prin 
Program şi dacă aceştia sunt cuantificabili şi compatibili cu cei utilizaţi în alte 
state europene care derulează un astfel de Program. 
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Obiectivele specifice au vizat, pe timpul efectuării verificărilor, atât asupra documentelor întocmite 
pentru derularea acţiunilor din cadrul sesiunilor Programului, cât şi asupra mecanismului, 
procedurilor de lucru, metodelor şi tehnicilor utilizate pentru aprobarea, finanţarea şi implementarea 
proiectelor selectate, următoarele aspecte semnificative: 
  respectarea cadrului de legalitate realizat pentru instituirea Programului, prin 

elaborarea documentaţiilor de specialitate - Expunere de motive, Note de 
fundamentare, Referate de necesitate etc., în strictă concordanţă cu scopul şi 
obiectivele specifice impuse de implementarea acestuia în localităţile urbane; 

 indicatorii de rezultate şi eficienţă care se impun a fi stabiliţi, în vederea 
monitorizării şi cuantificării efectelor obţinute în urma implementării proiectelor, 
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea continuă a calităţii mediului înconjurător prin 
realizarea spaţiilor verzi; 

 modul în care a fost concepută structura Ghidurilor de finanţare şi criteriile 
avute în vedere pentru stabilirea surselor de finanţare, a criteriilor de 
eligibilitate şi a categoriilor de cheltuieli eligibile specifice acestui Program; 

 corectitudinea condiţiilor stabilite a fi îndeplinite de către solicitanţii care aplică 
la sesiunile Programului pentru întocmirea documentelor cuprinse în dosarele 
de finanţare, precum şi obiectivitatea criteriilor de selecţie în baza cărora s-a 
efectuat procesul de analiză şi aprobare a proiectelor depuse în cadrul 
sesiunilor acestuia; 

 modalitatea de finanţare nerambursabilă de la Fondul pentru Mediu, ca parte 
din cheltuielile eligibile ale proiectelor, respectarea în toate situaţiile a 
cuantumului aprobat pentru finanţare, perfectarea contractuală şi acordarea 
efectivă a finanţării; 

 urmărirea modului de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate de către 
beneficiarii finanţării, în urma aprobării cererilor de tragere, prin întocmirea 
corectă a documentelor de plată justificative; 

 verificarea procedurilor de achiziţii publice pentru bunurile, serviciile şi lucrările 
contractate de către beneficiarii proiectelor, în vederea implementării acestora 
la termenele şi în condiţiile contractuale stabilite; 

 modul în care a fost conceput în conţinutul Ghidurilor de finanţare 
managementul şi controlul intern specifice derulării Programului, precum şi 
identificarea nivelului de respectare a prevederilor respective, astfel încât să fie 
prevenite riscurile potenţiale determinate de folosirea nelegală şi cu eficienţă 
scăzută a fondurilor băneşti alocate; 

 oportunitatea, necesitatea și legalitatea introducerii unor modificări în Ghidurile 
de finanţare specifice Programului, care au permis creşterea numărului anual 
de sesiuni, în condiţiile în care actul normativ care a reglementat instituirea 
Programului (OUG nr. 59/20.06.2007) nu a prevăzut posibilitatea legală a 
producerii unor astfel de derogări (în acest caz a fost încălcat principiul 
legislativ potrivit căruia, un act normativ de rang superior nu poate fi modificat 
printr-un act normativ de grad inferior); 

 verificarea corectitudinii criteriilor de selecţie stabilite a fi îndeplinite pentru 
selecţia şi aprobarea proiectelor, precum şi a grilelor de punctare realizate 
pentru cele trei tipuri de amenajări ale parcurilor (parcuri noi; lucrări de 
reabilitare şi extindere a parcurilor; lucrări de reabilitare a spaţiilor verzi 
existente), urmărindu-se importanţa şi obiectivitatea criteriilor, a punctajelor 
stabilite pentru acestea, precum şi justificarea legală a limitei minime de 71 de 
puncte pentru aprobarea proiectelor; 

 evaluarea fondurilor băneşti care nu au fost utilizate de către instituţiile 
beneficiare ale finanţării, ca urmare a renunţării acestora la unele tipuri de 
bunuri/servicii/lucrări sau a neonorării de către operatorii economici a unor 
clauze contractuale, rămase la dispoziţia Fondului pentru Mediu şi verificarea 
modului de utilizare ulterioară a resurselor financiare respective; 

 inerenţa apariţiei şi manifestării unor riscuri de ordin economic, juridic, 
administrativ, financiar, etc. în ceea ce priveşte implementarea în condiţii 
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necorespunzătoare a unor proiecte, utilizarea neeconomicoasă şi ineficientă a 
fondurilor băneşti alocate, realizarea în condiţii de calitate precară şi 
îndoielnică a unor servicii şi lucrări, precum şi neîndeplinirea scopului stabilit 
prin finanţarea proiectelor respective, ca urmare a angajării unor contracte 
nefavorabile beneficiarilor; 

 verificarea surselor de provenienţă, a preţurilor unitare şi a stării de calitate 
pentru cantităţile de dotări, echipamente şi bunuri materiale provenite din surse 
autohtone şi din import, a documentelor legale justificative întocmite pentru 
achiziţionarea acestora, precum şi a certificatelor de garanţie eliberate de 
furnizori la livrarea acestora; 

 realizarea unei baze de date proprii la nivelul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, care să conţină evidenţa solicitanţilor şi a beneficiarilor finanţărilor 
aprobate, a proiectelor selectate pentru finanţare, a sumelor contractate şi 
decontate în urma implementării proiectelor, a operatorilor economici care au 
realizat lucrările de investiţii, precum şi a stadiului de îndeplinire a obiectivelor 
stabilite prin Program; 

 prevederea în bugetele locale de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi în listele cu obiectivele de investiţii 
anexe la bugetele respective, a ansamblului de lucrări de investiţii 
efectuate/modernizate/ reamenajate/reabilitate, precum şi înregistrarea în 
evidenţa financiar-contabilă şi de gestiune a entităţilor beneficiare a spaţiilor 
verzi realizate; 

 impactul economic şi socio-cultural pe care spaţiile verzi realizate prin 
implementarea proiectelor îl au asupra îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale 
comunităţilor locale şi în creşterea calităţii factorilor de mediu în localităţi, 
având în vedere deficitul mare de spaţii verzi existent la nivel naţional, precum 
şi faptul că România este singura ţară europeană care aplică şi finanţează 
nerambursabil, din fonduri publice acest tip de Program. 

Misiunea a urmărit: 
 

 identificarea rolului pe care acest Program îl are, prin indicatorii/parametrii de 
rezultate şi eficienţă aferenţi obiectivelor stabilite, în îmbunătăţirea continuă a 
calităţii mediului înconjurător, în contextul în care direcţiile/serviciile/ 
compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administraţiei publice 
locale (primării de sector ale municipiului Bucureşti, primării de municipii, 
oraşe, comune, etc.), precum şi alte instituţii non-guvernamentale şi non-profit 
finanţează şi susţin implementarea unor astfel de proiecte în cadrul unor 
programe similare; 

 evaluarea dimensiunii creditelor bugetare alocate anual, începând cu anul 
2007, pentru finanţarea şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul 
Programului, în creştere considerabilă în anul 2010 faţă de perioada 2008-
2009; 

 modificarea unor proceduri de desfăşurare a Programului, faţă de prevederile 
iniţiale ale OUG nr. 59/2007, care au permis, prin Ghidurile de finanţare 
aprobate prin ordine ale ministrului mediului, organizarea a două sau mai multe 
sesiuni pe an şi creşterea numărului de proiecte (două, trei sau mai multe 
proiecte) în cadrul fiecărei sesiuni; 

 modul în care au fost stabilite scopul şi obiectivele specifice Programului, care 
nu au stabiliţi indicatori/parametrii de eficienţă şi rezultate care să permită 
cuantificarea nivelului iniţial programat al acestora şi evoluţia în execuţia 
Programului a influenţelor pozitive asupra îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător; 

 concentrarea predilectă a fondurilor băneşti alocate în ultimii ani de la Fondul 
pentru Mediu pentru finanţarea proiectelor aprobate în vederea implementării 
în localităţi dispuse în mediul rural (comune şi chiar sate, în detrimentul 
localităţilor urbane, afectate de lipsa spaţiilor verzi şi de poluarea excesivă a 
mediului acestora), fapt care a determinat schimbarea scopului şi obiectivelor 
iniţiale ale Programului şi cheltuirea ineficientă a parte din resursele financiare 
aprobate; 
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 cheltuirea, în condiţii de neeconomicitate şi ineficacitate de către unii operatori 
economici contractanţi, a fondurilor băneşti alocate pentru finanţarea şi 
implementarea proiectelor, prin efectuarea de servicii şi lucrări de calitate 
îndoielnică şi livrarea către beneficiari a unor bunuri materiale de provenienţă 
autohtonă sau din import care nu au corespuns standardelor de calitate şi 
garanţie stabilite prin contractele încheiate; 

 managementul practicat de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi 
controlul efectuat asupra unor activităţi specifice procesului de finanţare a 
proiectelor aprobate, îndeosebi al celor referitoare la achiziţia de bunuri, lucrări 
şi servicii necesare implementării acestora şi la asigurarea condiţiilor de 
calitate şi garanţie pentru obiectivele de investiţii realizate. 

Constatări  
La Administraţia 
Fondului pentru Mediu 

 

Referitor la instituirea şi derularea Programului în conformitate cu cerinţele 
europene şi priorităţile naţionale în domeniul protecţiei mediului  

 din conţinutul proiectului de act normativ care a stat la baza instituirii 
Programului a fost eliminat, în mod nejustificat, termenul „urbane” din expresia 
„localităţi urbane”, fapt care a schimbat radical scopul iniţial al Programului, 
precum şi concepţia şi viziunea de derulare a acestuia, cu toate că, atât în 
Expunerea de motive cât şi în Nota de fundamentare care au stat la baza 
elaborării OUG nr. 59/2007, au fost prezentate aspectele prioritare menţionate 
în documentul comunitar, precum și în Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din localităţile urbane, 
republicată, în vigoare la data instituirii Programului auditat, referitoare la 
deprecierea agravantă a factorilor de mediu din localităţile urbane şi 
necesitatea aplicării acestui tip de Program în cadrul acestora. 

Prin renunţarea la termenul „urbane” din titulatura şi conţinutul OUG nr. 
59/2007, s-a produs o transformare nejustificată şi neconformă cu cerinţele 
europene şi priorităţile naţionale în domeniul protecţiei mediului, a obiectivelor 
specifice Programului, prin schimbarea destinaţiei stabilite iniţial pentru 
aplicarea acestuia – arealul urban şi extinderea către zonele rurale, care nu 
constituie, în prezent, o prioritate comunitară pentru realizarea de noi spaţii 
verzi. 

Pe fondul nereglementării ulterioare, printr-un alt act normativ, a cadrului 
derulării Programului în condiţii conforme cu cerinţele comunitare şi naţionale 
în domeniul finanţat, care să reglementeze aplicarea acestuia numai în arealul 
urban, a fost posibilă, încă din anul 2007, participarea la sesiunile Programului 
a autorităţilor publice locale din localităţi rurale, în detrimentul localităţilor 
urbane, care trebuiau să fie, de altfel, unicii beneficiari ai finanţării 
nerambursabile de la Fondul pentru Mediu.  

Acest fapt a fost „justificat” ulterior, prin republicarea în anul 2009 a Legii nr. 
24/2007, elaborată pentru „Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor”, act normativ care a stabilit un nou cadru pentru 
desfăşurarea în continuare a Programului, în condiţiile specifice instituirii 
acestuia. În acest mod, s-a realizat o „adaptare” a cadrului normativ necesar 
derulării Programului, potrivit prevederilor OUG nr. 59/2007, dar contrar 
cerinţelor europene şi naţionale în domeniul protecţiei mediului. 

Prin desfăşurarea Programului auditat în condiţii neconforme cu cerinţele 
comunitare şi priorităţile naţionale în domeniul spaţiilor verzi, s-a realizat 
transformarea acestuia dintr-un program cu valenţe şi deziderate europene, 
bazat pe politici şi strategii realiste care să vizeze îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător în arealul urban, prin realizarea de noi spaţii verzi, într-un 
program desfăşurat, în mod nejustificat și în localităţi dispuse în arealul rural, 
neurmărindu-se soluţionarea prioritară a aspectelor deficitare din localităţile 
urbane şi, implicit, îndeplinirea criteriilor de eficienţă și performanţă specifice. 
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Referitor la modificarea numărului de sesiuni anuale şi a numărului de proiecte cu 
care solicitanţii finanţării nerambursabile pot participa la sesiunile Programului 

 actul normativ care a stat la baza instituirii Programului, respectiv OUG nr. 
59/2007 nu a conţinut nicio precizare referitoare la modul de desfăşurare a 
Programului prin sesiuni specifice, însă în primul Ghid de finanţare, aprobat 
prin Ordinul nr. 1166/17.07.2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, 
s-a stabilit ca în fiecare an depunerea proiectelor să se realizeze numai în 
cadrul a două sesiuni organizate în perioadele 03-31 ianuarie şi, respectiv 15 
iulie-15 august. 

Contrar prevederilor Ghidului iniţial de finanţare, în Ghidul aprobat prin Ordinul 
nr. 1107/20.08.2009 al ministrului mediului, la art. 14, alin. (1) - „Organizarea 
sesiunii de finanţare” din Cap. IV - „Sesiunea de finanţare”, s-a prevăzut că 
„Anual se pot organiza una, două sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita 
sumei alocate”, iar aprobarea sesiunii de depunere, a sumei alocate sesiunii 
de finanţare şi a componenţei comisiei de analiză se face, potrivit prevederilor 
art. 14, alin. (3) „ prin ordin al ministrului mediului”. 

Extinderea numărului de sesiuni s-a realizat în baza noului Ghid de finanţare, 
aprobat prin ordin al ministrului mediului, însă prevederea respectivă nu este 
susţinută din punct de vedere al oportunităţii şi legalităţii acesteia, de 
documente justificative (notă de fundamentare, referat de necesitate, etc.), atât 
prin prisma necesităţii creşterii numărului de proiecte depuse de către unităţile 
administraţiei publice locale, cât mai ales a impactului de ordin financiar pe 
care sporirea participării solicitanţilor finanţării la Program îl poate avea asupra 
bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Referitor la numărul de proiecte cu care solicitanţii finanţării nerambursabile 
pot participa la sesiunile Programului, s-a constatat că în Ghidul iniţial de 
finanţare a acestuia, la Cap. II - „Modalităţi de finanţare” a fost menţionat faptul 
că „modalitatea de finanţare nerambursabilă este susţinerea financiară a 
cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 100%”, din context rezultând 
că este vorba de un singur proiect cu care fiecare solicitant putea participa în 
cadrul unei sesiuni a Programului. 

Ulterior, în Ghidul de finanţare modificat prin Ordinul nr. 1912/03.12.2007 al 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile, la pct. 5 al Cap. II- „Modalităţi de 
finanţare”, s-a prevăzut, de asemenea, că „În cadrul Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, 
unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia de finanţarea cheltuielilor eligibile 
aferente unui singur proiect/sesiune”. 

Identic cu situaţia creată privind modificarea/creşterea numărului sesiunilor de 
participare la Program, s-a procedat şi în cazul prevederilor art. 22, alin. (2) -
„Cuantumul finanţării” al Cap. V „Finanţarea proiectului” din Ghidul de finanţare 
aprobat prin Ordinul nr. 1107/20.08.2009 al ministrului mediului, potrivit cărora 
„În cadrul Programului solicitanţii pot beneficia de finanţarea cheltuielilor 
eligibile aferente pentru unul, două sau mai multe proiecte/ sesiune”. 

Extinderea nejustificată, prin prevederile Ghidurilor de finanţare, a posibilităţilor 
de participare la Program, prin creşterea numărului anual de sesiuni pentru 
depunerea proiectelor (una, două sau mai multe sesiuni), corelată cu mărirea 
numărului de proiecte cu care beneficiarii pot aplica în cadrul acestora (un 
proiect, două sau mai multe proiecte/sesiune) a fost realizată fără ca OUG nr. 
59/2007 să prevadă posibilitatea efectuării unor astfel de modificări esenţiale 
privind derularea Programului, fapt care a determinat schimbarea scopului şi 
obiectivelor stabilite. 

În acest context, a rezultat faptul că la elaborarea OUG nr. 59/2007 şi a 
Ghidurilor de finanţare aferente Programului, nu au fost respectate și aplicate, 
în totalitate prevederile art. 6, alin. (1) din Legea nr. 24/27.03.2000, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, referitoare 
la conţinutul şi fundamentarea soluţiilor legislative, republicată şi actualizată, 
potrivit cărora „Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
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suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 
legislativă, iar soluţiile pe care acesta le cuprinde trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a 
statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, 
precum şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu 
tratatele internaţionale la care România este parte”. 

În dezacord cu prevederile legale menţionate mai sus, în urma efectuării 
acţiunii de audit a rezultat că la elaborarea OUG nr. 59/2007 nu au fost 
respectate şi aplicate, în totalitate, prevederile actelor normative în vigoare la 
data respectivă (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr. 
265/2006 privind aprobarea OUG nr. 195/2005, Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, OUG 
nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005), fapt care a 
determinat ca actul normativ care a stat la baza instituirii Programului să aibă 
un conţinut incomplet şi evaziv, prin a cărui aplicare s-a produs modificarea 
concepţiei generale şi a viziunii Programului, precum şi schimbarea scopului şi 
a obiectivelor specifice acestuia. 

Modul simplist în care au fost elaborate documentele care au stat la baza 
iniţierii OUG nr. 59/2007 - Expunerea de motive şi Nota de fundamentare, 
denotă nerespectarea, în totalitate, a prevederilor art. 19 din Legea nr. 
24/2000, republicată, potrivit cărora „Elaborarea proiectelor de acte normative 
trebuie precedată, de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru 
cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie 
reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi a 
reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii 
Europene”. 

 

În legătură cu comensurarea prin indicatori de rezultate şi eficienţă a performanţei 
Programului 

 în urma efectuării auditului s-a constatat că, nici actul normativ constitutiv al 
Programului şi nici Ghidurile de finanţare elaborate pentru derularea acestuia, 
nu au prevăzute modalităţile concrete pentru identificarea și evaluarea stadiului 
de îndeplinire a scopului şi obiectivelor specifice stabilite şi nici 
indicatori/parametri care să fie utilizaţi pentru cuantificarea gradului de 
aplicabilitate a proiectelor, a influenţei acestora asupra îmbunătăţirii calităţii 
mediului înconjurător şi a vieţii comunităţilor locale, precum și a eficienţei 
obţinute în implementarea Programului, funcţie de volumul de resurse umane, 
materiale şi financiare alocate în acest scop. 

Nu au fost avute în vedere, de către entitatea finanţatoare a Programului, 
procedurile tehnice care pot contribui la atingerea scopului acestuia şi la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite şi care să vizeze, în mod prioritar, efectele 
finale ale procesului de implementare, care au ca rezultat înfiinţarea de noi 
spaţii verzi şi extinderea/reabilitarea/modernizarea celor existente. 

Faptul că, în OUG nr. 59/2007 și în Ghidurile de finanţare a Programului nu au 
fost înscrise modalităţile tehnice prin care, atât entitatea care asigură 
finanţarea acestuia, cât şi entităţile beneficiare, pot comensura/cuantifica şi 
monitoriza nivelul de îndeplinire a obiectivelor, atât în faza derulării 
Programului, cât şi în urma finalizării acestuia, s-a considerat că Administraţia 
Fondului pentru Mediu sau alte instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în 
asigurarea protecţiei mediului, nu pot cuantifica eficienţa Programului din punct 
de vedere al îmbunătăţirii calităţii factorilor de mediu, precum și al 
economicităţii şi eficacităţii acestuia în ceea ce priveşte utilitatea resurselor 
întrebuinţate. 

 

Nu au fost respectate, în acest sens, prevederile art. 28 - „Elaborarea 
bugetelor” din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și 
completările ulterioare potrivit cărora „Proiectele legilor bugetare anuale şi ale 
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bugetelor instituţiilor publice se elaborează de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza:...f) Programelor întocmite de către ordonatorii 
principali de credite, în scopul finanţării unor acţiuni sau ansambluri de acţiuni, 
cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi eficienţă”.  

Potrivit prevederilor art. 22, alin. (2), lit. g) din actul normativ anterior 
menţionat, „Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii de angajarea şi 
utilizarea creditelor bugetare pe baza unei bune gestiuni financiare, de 
organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora”. 

Cu ocazia efectuării auditului s-a constatat, de asemenea, că entitatea 
finanţatoare a Programului nu are organizată şi nu ţine o evidenţă a 
indicatorilor monitorizaţi şi cuantificaţi periodic, rezultaţi în urma implementării 
proiectelor la nivel zonal, regional şi naţional şi aceasta deoarece Programul 
nu este însoţit, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, de „estimarea anuală a performanţelor” acestuia, care trebuie 
să precizeze, detaliat: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, 
rezultatele obţinute şi rezultatele estimate pentru anii următori, măsurate prin 
indicatori precişi, a căror alegere este pe deplin justificată.  

Lipsa unor indicatori/parametri tehnici specifici pentru monitorizarea şi 
comensurarea efectelor implementării proiectelor de realizare a spaţiilor verzi 
în localităţile urbane, a fost determinată şi de neîntocmirea, de către autorităţile 
administraţiei publice locale, a Registrelor de evidenţă a spaţiilor verzi 
existente în aria lor de responsabilitate, fapt care a creat unele dificultăţi 
instituţiilor beneficiare ale Programului, în ceea ce priveşte elaborarea corectă
a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor aferente dosarelor de finanţare, 
precum şi în realizarea cu responsabilitate a analizelor cost – beneficiu 
necesare identificării și evaluării periodice a eficienţei și performanţei 
Programului auditat. 

 

Privitor la unele inadvertenţe normative şi procedurale ale mecanismului de 
derulare a Programului cu impact negativ asupra finanţării acestuia 

 ultimul Manual de Operare al Fondului pentru Mediu a fost elaborat în 
octombrie 2008, şi din conţinutul acestuia a rezultat că, la rubrica „Tipuri de 
proiecte” care cuprinde criteriile de eligibilitate, nu a fost menţionat, la 
categoriile de proiecte privind protecţia mediului şi „Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”. 

Prin neelaborarea, în anii 2009, 2010 și 2011 a acestui tip de manual, au fost 
încălcate prevederile art. 13, alin. (5) din OUG nr. 196/2005, potrivit cărora 
„Analiza, selectarea, finanţarea, urmărirea şi controlul implementării proiectelor 
se fac în conformitate cu prevederile Manualului de Operare al Fondului pentru 
Mediu şi ale actelor normative în vigoare”. 

Neprevederea în conţinutul Manualului de Operare al Fondului pentru Mediu 
elaborat în anul 2008 a proiectelor specifice „Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, 
conform cerinţelor OUG nr. 196/2005, nu au asigurat un cadru de conformitate 
pentru ansamblul de acţiuni specifice mecanismului şi procedurilor de derulare 
a Programului şi a avut, în consecinţă, un impact negativ asupra modului în 
care au fost elaborate şi aplicate Ghidurile de finanţare, precum şi celelalte 
acte normative aferente acestuia.  

Această lacună de ordin normativ a determinat insuficienţa şi inconsecvenţa 
unor prevederi/cerinţe conţinute în Ghidurile de finanţare, referitoare la criteriile 
de eligibilitate, tipurile de proiecte, solicitanţii finanţării, modalităţile de 
finanţare, obligativitatea asigurării contribuţiei proprii care trebuie susţinută de 
către beneficiari, precum şi la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice
de bunuri materiale, servicii şi lucrări necesare implementării proiectelor 
selectate și aprobate, cu impact, uneori negativ, asupra procesului de finanţare 
a obiectivelor de investiţii realizate.  

În același timp, s-au produs unele inadvertenţe între conţinutul ultimului 
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Manual de Operare al Fondului pentru Mediu, elaborat în anul 2008 şi unele 
prevederi ale Ghidurilor de finanţare a Programului, cu privire la activitatea 
desfăşurată de către comisia de analiză şi evaluare, verificarea de către 
instituţia finanţatoare a modului concret de utilizare a fondurilor băneşti primite 
de către beneficiari, precum şi la decontarea cheltuielilor efectuate pentru 
implementarea proiectelor.  

Modalitatea în care au fost stabilite, prin ultimul Ghid de finanţare a 
Programului, mecanismul și procedurile de derulare a Programului, nu a 
respectat cadrul normativ referitor la numărul de sesiuni care se pot organiza 
anual şi, respectiv numărul de proiecte stabilite a fi depuse în cadrul acestora, 
fapt care a permis, extinderea, în mod nejustificat, a sferei/volumului de 
aplicare a Programului, prin creşterea numărului de sesiuni şi al proiectelor
aferente acestora, pentru beneficiari ai finanţării nerambursabile din localităţi 
dispuse atât în mediul urban, cât și în mediul rural.  

Referitor la contribuţia proprie pe care beneficiarii finanţării trebuie să o suporte 
din bugetele locale proprii de venituri şi cheltuieli, în urma auditului s-a 
constatat nerespectarea prevederilor Cap. III - „Contribuţia proprie” din 
Manualul de Operare a Fondului pentru Mediu”, potrivit cărora „Cheltuielile 
eligibile nefinanţate din Fondul pentru Mediu ale proiectului constituie 
contribuţia proprie şi va fi susţinută de către beneficiar”, nivelul acceptat al 
acesteia în cazul unităţilor administrativ-teritoriale fiind de „minim 40% din 
valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului”, în fapt Administraţia 
Fondului pentru Mediu asigurând, cu mici excepţii, finanţarea integrală a valorii 
proiectelor.  

Totodată, nu au fost respectate prevederile aceluiaşi act normativ, care 
precizează faptul că „nu este acceptată susţinerea contribuţiei proprii în natură”
din partea solicitantului/beneficiarului finanţării nerambursabile de la Fondul 
pentru Mediu, constatându-se situaţii frecvente în care a fost decontată 
contravaloarea unor cheltuieli efectuate, în natură, prin realizarea manoperei 
unor bunuri materiale şi lucrări de investiţii de către beneficiari. 

 unele inadvertenţe au fost constatate referitor la modul defectuos de verificare, 
analiză şi selecţie a documentelor prezentate de către unii participanţi la 
Program, îndeosebi a condiţiilor/cerinţelor pe care aceștia trebuiau să le 
îndeplinească cumulativ, potrivit prevederilor Ghidului de finanţare, prin 
neprezentarea în dosare a proiectelor tehnice aferente lucrărilor de investiţii, 
prin motivarea nefinalizării elaborării documentaţiilor tehnice şi prezentarea 
acestora ulterior desfăşurării sesiunilor, fapt care a îngreunat şi întârziat 
procesul de încheiere a contractelor de finanţare şi, implicit demararea 
operaţiunilor propriu-zise de implementare a obiectivelor de investiţii.  

Cu ocazia auditului s-a constatat faptul că, după recalcularea cheltuielilor 
eligibile ca urmare a modificărilor survenite asupra proiectelor tehnice care au 
stat la baza aprobării dosarelor de finanţare în cadrul sesiunilor Programului, 
acestea au influenţat, în majoritatea situaţiilor negativ, volumul fondurilor 
băneşti alocat pentru sesiunile Programului, necesitând suplimentarea 
resurselor financiare alocate pentru implementarea și finanţarea proiectelor. 

 necorelarea tuturor datelor tehnice, economice şi financiare conţinute în 
studiile de fezabilitate, cu datele similare prevăzute în proiectele tehnice şi 
documentaţiile de specialitate elaborate de către entităţile beneficiare, precum 
şi neprezentarea obligatorie, de către participanţii la Program, a proiectelor 
tehnice, exclusiv în perioada desfăşurării sesiunilor de analiză şi evaluare a 
dosarelor de finanţare, au determinat unele dificultăţi în verificarea eligibilităţii 
proiectelor, selectarea cu obiectivitate a dosarelor, realizarea unui cadru de 
transparenţă concurenţială pentru solicitanţii finanţării nerambursabile, precum 
şi în prevederea şi alocarea judicioasă a fondurilor băneşti necesare 
desfăşurării în condiţii de eficienţă și performanţă a Programului. 
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Referitor la neconformitatea şi obiectivitatea redusă a unor criterii de selecţie a 
proiectelor cu impact negativ asupra performanţei Programului 

 s-a constatat că unele criterii de selecţie prevăzute în primul Ghid de finanţare 
au avut un caracter general, nefiind încadrate strict între anumiţi 
parametri/limite obligatorii de îndeplinit şi nu au avut la bază o grilă de 
punctare privind cotele de evaluare pentru fiecare indicator/parametru în parte, 
selecţia dosarelor de finanţare realizându-se prin luarea în considerare a 
formulei „vor avea prioritate proiectele....” care au corespuns anumitor cerinţe 
minimale sau maximale de apreciere, exprimate, de regulă, prin formula „mai 
mic” sau „mai mare” (exemplu: localităţile cu un număr mai mare de locuitori, 
proiectele cu suprafeţe mai mari, contribuţia proprie mai mare, suprafaţa de 
spaţiu verde pe cap de locuitor mai mică). 

Criteriile de selecţie astfel stabilite nu au fost cuantificabile, neavând prevăzute 
cote minime şi maxime de încadrare a datelor prezentate de către participanţii 
la Program şi pot fi caracterizate ca fiind inechitabile şi lipsite de obiectivitate, 
având în vedere imposibilitatea verificării veridicităţii unor elemente menţionate 
în cuprinsul documentelor din dosarele de finanţare. 

Totodată, nu a fost aprobată o grilă de punctare care să conţină criteriile de 
selecţie şi punctajele aferente acestora, care să stea la baza procesului de 
analiză, evaluare şi selecţie a proiectelor, prima grilă de evaluare fiind realizată 
şi cuprinsă în Ghidul de finanţare intrat în vigoare în anul 2009. 

Criterii importante de selecţie, precum numărul de locuitori, suprafaţa parcului, 
analiza cost-oportunitate ș.a., nu au fost argumentate prin parametri şi
indicatori obiectivi, caracterizaţi prin elemente de eficienţă şi performanţă şi 
care să fie formulaţi/exprimaţi în strictă concordanţă cu prevederile armonizate 
ale legislaţiei româneşti şi europene în domeniul protecţiei mediului, cu 
predilecţie în cel specific reglementării şi administrării spaţiilor verzi în 
localităţile urbane. 

Acceptarea și aprobarea, de către comisiile de analiză şi avizare a dosarelor de 
finanţare, a datelor înscrise în grilele de evaluare referitor la indicatorul „Suprafaţa 
de spaţiu verde/locuitor”, care au avut un caracter formal şi nerealist, neputând fi 
justificate prin copii/extrase din Registrele de evidenţă a spaţiilor verzi pe care 
unităţile administraţiei publice locale aveau obligaţia să le întocmească, conform 
prevederilor art. 16 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spaţiilor verzi, republicată, creează unele suspiciuni privind obiectivitatea și 
corectitudinea procesului de selecţie a proiectelor. 

Totodată, s-a constatat că nu au fost stabilite punctaje încadrate între limite 
minime şi maxime, obligatorii de îndeplinit de către participanţii la sesiunile 
Programului, pentru toate criteriile de selecţie prevăzute în Ghidul de finanţare, 
potrivit celor trei categorii/tipuri de lucrări, ci doar pentru criteriile „Numărul de 
locuitori” şi, respectiv „Sumele maxime propuse pentru finanţare”, fapt care nu 
a permis o aplicare obiectivă şi echitabilă a criteriilor de selecţie stabilite prin 
grila de evaluare a proiectelor. 

Lipsa unor criterii de selecţie menite să încurajeze şi să atragă participarea, cu 
preponderenţă, la sesiunile Programului, a localităţilor din mediul urban, 
precum şi alocarea nejudicioasă a fondurilor băneşti necesare finanţării 
proiectelor aprobate, au determinat îndeplinirea scăzută, în ultimii ani, a 
scopului şi obiectivelor specifice acestuia, obţinerea unor rezultate slabe în 
ceea ce priveşte eficacitatea şi economicitatea resurselor financiare utilizate, 
implicit realizarea unui nivel redus al eficienţei și performanţei Programului 
auditat. 

 

Cu privire la finanţarea de la Fondul pentru Mediu a unor categorii de cheltuieli 
considerate eligibile 

 s-a constatat neaplicarea în totalitate, sau interpretarea eronată a unor 
prevederi din actele normative în vigoare, atât la data elaborării OUG nr. 
59/2007, cât şi a Ghidurilor de finanţare a Programului, fapt care a determinat 
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stabilirea unui cadru defectuos de organizare şi derulare a unor activităţi 
specifice acestuia, inclusiv a acelor operaţiuni care vizează finanţarea anumitor 
categorii de cheltuieli efectuate de către beneficiarii resurselor bănești alocate 
nerambursabil de la Fondul pentru Mediu. 

Astfel, nu au fost avute în vedere competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile
pe care autorităţile administraţiei publice locale le au în finanţarea, de la 
bugetele locale, a activităţilor de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi în 
localităţile dispuse în aria de responsabilitate a acestora, potrivit prevederilor 
art. 21 din Legea nr. 24/2007, prin alocarea şi utilizarea de fonduri băneşti din 
bugetele proprii, inclusiv pentru efectuarea lucrărilor de investiţii capitale în 
domeniul spaţiilor verzi. 

În acest sens, Administraţia Fondului pentru Mediu nu a verificat, în toate 
situaţiile, înainte de a aproba finanţarea proiectelor aprobate în cadrul
sesiunilor Programului, obligativitatea unităţilor administraţiei publice locale de 
a respecta și aplica prevederile art. 21, alin. (4) din legea menţionată mai sus, 
potrivit cărora „Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea măsurilor de 
administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, 
începând cu anul 2008” şi, respectiv ale art. 22 din acelaşi act normativ, 
conform cărora „Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea 
civilă, contravenţională şi penală, după caz”. 

În consecinţă, categorii de cheltuieli, precum cele efectuate de către 
majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale cu realizarea fântânilor arteziene, 
cişmelelor şi lacurilor de agrement, amenajarea şi dotarea cu mobilier a 
locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor de recreere, precum şi cele pentru 
realizarea lucrărilor pentru execuţia instalaţiilor de iluminat şi irigaţii, montarea 
bordurilor, ş.a., au fost înscrise în mod eronat în conţinutul Ghidurilor de 
finanţare, acestea trebuind să fie trecute/transferate în responsabilitatea legală 
de finanţare a entităţilor beneficiare. 

 

În ceea ce priveşte managementul unor activităţi specifice sesiunilor Programului 

 în urma verificărilor efectuate privind modul în care au fost organizate şi s-au 
derulat unele activităţi specifice sesiunilor de finanţare ale Programului, au fost 
constatate unele neajunsuri de ordin organizatoric, administrativ şi procedural, 
manifestate ca urmare a nerespectării, în totalitate, a tipurilor de acţiuni care 
trebuiau desfăşurate, precum şi a condiţiilor şi termenelor aferente acestora, 
cu impact negativ asupra procesului de prevedere, alocare şi utilizare a 
fondurilor băneşti aprobate pentru finanţarea proiectelor. 

Nerespectarea unor prevederi ale actelor normative referitoare la aprobarea 
componenţei comisiei de analiză, modalitatea de lucru, termenele de primire şi 
analizare a proiectelor depuse de către instituţiile beneficiare în cadrul 
sesiunilor Programului, precum şi efectuarea cu întârziere a demersurilor 
legislative necesare aprobării procesului de implementare şi finanţare a 
proiectelor aprobate, au generat o serie de inadvertenţe în mecanismul şi 
procedurile de derulare specifice Programului, inclusiv producerea unor 
sincope în procesul de solicitare, aprobare şi angajare a resurselor financiare
necesare finanţării acestora. 

Lipsa sau întocmirea superficială a unor documente de lucru necesare 
desfăşurării în condiţii optime a activităţii de analiză şi selecţie a dosarelor de 
finanţare (grile de evaluare, criterii de punctaj, procese-verbale cu rezultatele 
verificărilor etc.) au relevat, în unele situaţii, superficialitatea manifestată de 
comisiile de analiză şi evaluare a proiectelor, în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice sesiunilor de finanţare.  

Datorită desfăşurării cu intermitenţă şi la termene mult întârziate (de la câteva 
luni, la mai mult de doi ani) a unor activităţi privind analiza şi selecţia dosarelor 
de finanţare, şi urmare planificării şi alocării nejudicioase, în unele situaţii, a 
fondurilor băneşti necesare finanţării proiectelor, generată și de aprobarea unui 
număr mai mare de proiecte decât cel pentru care a fost alocat un anumit 
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cuantum/plafon financiar, nu a mai fost posibilă finanţarea acestora la 
termenele stabilite, fiind necesară solicitarea unor fonduri suplimentare pentru 
plata contravalorii proiectelor restante, fapt care a produs unele dereglări 
asupra procesului de finanţare a Programului.  

Neadaptarea, la cerinţele actuale ale legislaţiei în vigoare, a tuturor 
documentelor care stau la baza organizării şi desfăşurării sesiunilor specifice 
Programului auditat, necorelarea competenţelor și atribuţiilor care revin 
Comitetului de Analiză, Comitetului Director şi comisiilor de analiză a 
proiectelor, cu exigenţele impuse de actul normativ iniţiator al Programului şi 
Ghidurile de finanţare aferente acestuia, nerespectarea termenelor de derulare 
şi îndeplinirea, în unele situaţii, cu superficialitate, a unor activităţi, au constituit 
factori specifici unui management defectuos, care au influenţat negativ
îndeplinirea obiectivelor de performanţă şi eficienţă specifice Programului.  

Totodată, din verificările efectuate asupra documentelor referitoare la 
activitatea de promovare şi publicitate a Programului, s-a constatat că aceasta 
a fost nesemnificativă, faţă de rolul important pe care aceasta trebuie să-l aibă 
în crearea şi susţinerea publică a unei imagini favorabile Programului şi nu a 
constituit un imperativ pentru managementul instituţiei, având în vedere 
necesitatea atragerii la sesiunile acestuia a acelor localităţi urbane care trebuie 
să beneficieze de finanţare nerambursabilă și utilizarea, în condiţii de 
transparenţă publică şi eficienţă a resurselor financiare alocate. 

 

În legătură cu eficienţa controlului exercitat de către instituţia finanţatoare a 
Programului privind legalitatea utilizării fondurilor băneşti acordate nerambursabil 
entităţilor beneficiare 

 acţiunile de inspecţie și control organizate şi efectuate de către entitatea 
finanţatoare în perioada derulării Programului, de la instituirea acestuia și până 
la data auditului, privind modul de selecţie şi aprobare a proiectelor prezentate 
de beneficiari în cadrul sesiunilor, precum şi stadiul implementării şi finanţării 
acestora, potrivit fazelor/etapelor de derulare specifice, nu au fost executate, în 
totalitate, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare (atât pe timpul 
derulării procesului de realizare, cât şi la finalizarea implementării proiectelor) 
şi nu s-au realizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și 
ale contractelor de finanţare încheiate, referitoare la controlul intern, 
respectarea standardelor de management şi la controlul exercitat la unităţile 
beneficiare. 

Au fost constatate unele neajunsuri privind nerespectarea atribuţiilor specifice 
personalului abilitat din cadrul instituţiei finanţatoare, responsabil de verificarea 
datelor conţinute în documentele din dosarele de finanţare ale beneficiarilor, 
îndeosebi a celor referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile şi de bunuri 
materiale eligibile prevăzute în Ghidurile de finanţare a fi finanţate 
nerambursabil de la Fondul pentru Mediu 

În acest sens, au fost aprobate unele documente prezentate de către 
solicitanţii finanţării, fără o verificare temeinică a modului de 
îndeplinire/respectare a criteriilor şi exigenţelor de eligibilitate stabilite şi a 
veridicităţii datelor prevăzute în conţinutul acestora, iar în unele situaţii 
punctajele maxime din grilele de selecţie au fost acordate cu lejeritate, fără ca 
acestea să poată fi probate cu documente justificative privind conformitatea 
acestora. 

Din cauza îndeplinirii cu superficialitate, de către comisiile de analiză şi avizare 
a dosarelor de finanţare, a operaţiunilor de verificare a documentaţiilor 
specifice acestora, au fost omise, în unele situaţii, anumite categorii de 
cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul iniţial de finanţare, referitoare la 
„proiectarea şi ingineria lucrărilor, achiziţia dotărilor necesare şi recapitulaţia la 
situaţiile de lucrări eligibile prezentate”.  

În aceste condiţii, pentru remedierea deficienţelor produse prin calcularea 
eronată a anumitor categorii de cheltuieli eligibile, prin HG nr. 626/30.06.2010 
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au fost modificate anexele nr. 1 şi 2 la HG nr. 1588/2009 privind aprobarea 
proiectelor selectate în anul 2008 şi a finanţării acestora.  

Totodată, pentru alţi beneficiari a fost necesară corectarea sumelor aprobate 
iniţial, deoarece cuprindeau şi contravaloarea unor cheltuieli care, potrivit 
aceluiaşi Ghid de finanţare, nu erau eligibile (cheltuieli diverse şi neprevăzute, 
organizarea de şantier, verificarea tehnică etc.).  

Valoarea totală a proiectelor menţionate în anexa nr. 1, în sumă de 23.212 mii 
lei a fost diminuată cu 574 mii lei (reprezentând reduceri de valoare la 12 
proiecte), rezultând suma finală aprobată în cuantum de 22.638 mii lei, iar 
valoarea totală a proiectelor cuprinse în anexa nr. 2 - 99.457 mii lei a fost 
suplimentată cu suma de 1.188 mii lei (reprezentând reduceri valorice 
efectuate la 7 proiecte și suplimentări valorice efectuate la 13 proiecte), suma 
finală rezultată fiind de 100.645 mii lei. 

Pentru alţi beneficiari, tot din neglijenţa personalului care a efectuat verificările 
asupra documentelor din dosarele de finanţare, au fost calculate eronat valorile 
unor cheltuieli care, potrivit aceluiaşi Ghid de finanţare, nu au fost considerate 
eligibile - „cheltuieli diverse şi neprevăzute, organizarea de şantier, verificarea 
tehnică a cheltuielilor efectuate”. 

 în ceea ce priveşte organizarea şi efectuarea activităţilor de inspecţie şi control 
privind implementarea şi finanţarea proiectelor selectate, atât la sediul 
instituţiilor beneficiare, cât şi la amplasamentele unde au fost realizate 
obiectivele de investiţii, s-a constatat că, în majoritatea situaţiilor verificate, 
notele de constatare şi notele de control încheiate de către responsabilii de 
proiecte și alţi reprezentanţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu, au fost 
întocmite cu superficialitate, fără a conţine date concrete privind constatările şi 
concluziile rezultate în urma acestor verificări, deficienţele manifestate în 
procesul de implementare a proiectelor, precum și eventualele propuneri 
formulate pentru remedierea, în timp util, a acestora. 

În acest context, s-a constatat că nu au fost verificate, la sediile beneficiarilor, 
pentru toate obiectivele de investiţii realizate, activităţi importante precum: 
concordanţa datelor conţinute în studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi 
anexele la contractele de finanţare, conformitatea devizelor de lucrări şi a 
situaţiilor aferente acestora, modul de justificare a cheltuielilor indirecte și a
cheltuielilor diverse şi neprevăzute efectuate de către operatori economici, 
modul în care au fost realizate achiziţiile publice de bunuri, lucrări şi servicii, 
preţurile de achiziţie utilizate de către agenţii economici, fapt care nu a permis 
identificarea și evaluarea modului real de utilizare a resurselor financiare 
alocate şi formularea unor concluzii şi aprecieri privind cheltuirea cu 
economicitate, eficienţă şi eficacitate a acestora de către beneficiari. 

Pe fondul verificărilor superficiale efectuate de către unii responsabili de 
proiecte, au fost favorizate situaţii în care unele fonduri băneşti au fost cheltuite 
în mod nejustificat, pentru achiziţionarea unor dotări şi echipamente având 
preţuri care nu au putut fi susţinute cu documente probante, pentru executarea 
unor lucrări care nu au putut fi argumentate decât prin documentele întocmite 
de către operatorii economici, nu şi pe teren, precum şi pentru asigurarea unor 
bunuri materiale/produse de provenienţă autohtonă sau străină, categorie şi 
stare calitativă îndoielnice, altele decât cele înscrise în anexele contractelor de 
finanţare şi în contractele de lucrări. 

Toate aceste neajunsuri, au determinat nerespectarea, de către unităţile 
beneficiare ale finanţării nerambursabile, a cadrului de legalitate privind 
achiziţiile şi plăţile efectuate pentru implementarea proiectelor şi cheltuirea, în 
condiţii ineficiente, a unor fonduri băneşti destinate realizării acestora, situaţie 
relevată şi de neîntocmirea şi netrimiterea la Administraţia Fondului pentru 
Mediu, la finalul implementării proiectelor, a Rapoartelor de finalizare pentru 
obiectivele de investiţii realizate.  

 în ceea ce priveşte activitatea specifică desfăşurată de către Serviciul audit 
public intern din cadrul instituţiei, s-a constatat că această structură nu a 
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auditat până la data efectuării auditului „Programul naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului pentru realizarea de spaţii verzi în localităţi”, nefiind respectate 
astfel prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, referitoare la 
obligativitatea auditării, pe parcursul unei perioade de trei ani, a tuturor 
domeniilor de activitate ale instituţiei. 

Preocuparea scăzută şi insuficientul interes manifestate de către structurile cu 
atribuţii şi responsabilităţi în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de 
control şi audit asupra Programului, nu au permis managementului instituţiei 
evaluarea obiectivă a gradului ridicat de complexitate specific mecanismului şi 
procedurilor de derulare, identificarea oportună a riscurilor de ordin juridic, 
tehnic, economic şi financiar, cu impact puternic asupra eficienţei şi eficacităţii
cu care sunt utilizate fondurile băneşti alocate şi nu au oferit asigurări 
suficiente şi sustenabile în vederea implementării, în condiţii de performanţă, a 
„Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi”. 

 

La unele unităţi ale 
administraţiei publice 
locale  

În vederea constatării modului în care s-au desfăşurat unele acţiuni specifice 
mecanismului şi procedurilor de derulare a Programului şi pentru identificarea 
unor eventuale neajunsuri în managementul practicat de către Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, cu privire la cheltuirea judicioasă şi eficientă a fondurilor 
băneşti alocate în cadrul sesiunilor acestuia pentru implementarea şi finanţarea 
proiectelor aprobate, în perioada 23.05-02.06.2011 au fost efectuate unele 
verificări, pe teren, la sediile unor unităţi ale administraţiei publice locale, precum 
şi la amplasamentele unde au fost realizate obiectivele de investiţii finanţate 
nerambursabil de la Fondul pentru Mediu. 

Unităţile administraţiei publice locale în cadrul cărora s-au efectuat verificări, au 
fost selectate aleator, urmărindu-se respectarea unui grad de reprezentativitate
echilibrat pentru localităţi dispuse atât în mediul urban, cât şi în cel rural, fiind 
stabilite în acest scop, oraşe, comune şi sate situate în zonele de câmpie, deal şi 
munte. 

Cele 13 localităţi (2 oraşe şi 11 comune) în care au fost executate acţiunile de 
control, provin din 6 judeţe, după cum urmează: judeţul Călăraşi – comunele 
Mitreni, Modelu, Dragalina, Ștefan cel Mare; judeţul Ilfov - oraşul Chitila şi 
comunele Mogoşoaia şi Ştefăneştii de Jos; judeţul Ialomiţa - oraşul Urziceni şi 
comuna Jilavele; judeţul Dâmboviţa - comuna Petreşti; judeţul Giurgiu - comuna 
Roata de Jos; judeţul Prahova - comunele Gura Vitioarei şi Izvoarele. 

În urma acţiunilor de control realizate, atât asupra existenţei şi modului de 
întocmire a documentelor administrative, tehnice şi financiar-contabile aferente 
proiectelor finalizate, cât şi asupra stadiului real de execuţie a lucrărilor specifice 
obiectivelor de investiţii finanţate nerambursabil de la Fondul pentru Mediu, au 
fost constatate unele neajunsuri şi deficienţe semnificative privind cheltuirea 
nejudicioasă şi ineficientă a unor fonduri băneşti, precum şi realizarea în condiţii 
neconforme cu prevederile contractelor de lucrări şi de finanţare încheiate, a 
proiectelor respective. 

Principalele deficienţe identificate au vizat, în mod deosebit: nerespectarea, de 
către instituţiile beneficiare, a prevederilor unor acte normative în vigoare privind 
realizarea, administrarea şi finanţarea spaţiilor verzi în localităţile dispuse în aria 
de responsabilitate a acestora; neîntocmirea documentaţiilor tehnice referitoare la 
evidenţa spaţiilor verzi existente; neconformitatea unor documente întocmite şi 
lucrări executate de către operatorii economici contractanţi, precum şi modul 
defectuos în care acestea au organizat şi efectuat achiziţiile de bunuri materiale, 
lucrări şi servicii necesare implementării proiectelor, cu impact negativ asupra 
utilizării eficiente a resurselor financiare alocate de la Fondul pentru Mediu, 
acestea fiind următoarele: 

 majoritatea entităţilor verificate nu aveau întocmite, la data efectuării 
verificărilor, Registrele locale de evidenţă a spaţiilor verzi, pe care acestea 
erau obligate să le instituie şi să le actualizeze, ori de câte ori intervin 
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modificări, contrar prevederilor art. 16 din Legea nr. 24/2007;  

 toate instituţiile la care au fost efectuate verificări nu au prevăzut în bugetele 
locale proprii de venituri şi cheltuieli fondurile băneşti necesare participării 
acestora, prin contribuţii proprii, la finanţarea proiectelor aprobate în cadrul 
Programului privind realizarea de spaţii verzi, nefiind respectate prevederile 
art. 19, alin. (4) din Legea nr. 24/2007;  

Fondurile băneşti alocate de către entităţile respective prin bugetele locale 
proprii în perioada 2007-2010 pentru spaţiile verzi, au fost în general reduse ca 
valoare şi destinate, îndeosebi, pentru întreţinerea şi paza parcurilor deja 
existente, în puţine situaţii fiind alocate resurse pentru amenajarea de noi spaţii
verzi.  

 entităţile verificate nu au respectat, prevederile art. 19, alin. (1) din Legea nr. 
24/2007, în sensul că toate categoriile/tipurile de cheltuieli considerate eligibile
şi aprobate pentru finanţarea proiectelor în baza Ghidului de finanţare a 
Programului, trebuiau să fie finanţate din bugetele locale proprii, aceasta 
constituind o obligaţie a entităţilor respective;  

 unele studii de fezabilitate elaborate pentru realizarea proiectelor nu au fost 
aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale primăriilor, aprobarea fiind dată 
doar pentru indicatorii tehnico-economici specifici investiţiilor, iar în alte studii 
de fezabilitate şi proiecte tehnice nu au fost înscrise toate criteriile de selecţie
prevăzute la pct.4 din Ghidul de finanţare aprobat prin Ordinul nr. 1166/2007 al 
ministrului mediului și dezvoltării durabile, modificat şi completat prin Ordinul 
nr. 1912/2007;  

 în mod paradoxal, acelaşi studiu de fezabilitate întocmit pentru realizarea unui 
proiect de investiţii în anul 2008 (neverificat şi nesemnat de către proiectant) a 
fost utilizat, conţinând parametri şi indicatori identici, pentru implementarea 
unui alt proiect în anul 2010, în aceeaşi localitate,dar pe un amplasament 
diferit; 

 au fost constatate unele neconcordanţe între datele înscrise în studiile de 
fezabilitate şi proiectele tehnice elaborate şi, respectiv, cele din anexele 
contractelor de finanţare şi ale contractelor de lucrări încheiate pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii, fiind menţionate tipuri, categorii, cantităţi şi 
preţuri/tarife diferite la unele bunuri materiale, servicii şi lucrări achiziţionate de 
la operatorii economici contractanţi; 

 din unele dosare de finanţare nerambursabilă a proiectelor au lipsit grilele de 
evaluare din punct de vedere juridic, administrativ, tehnic şi economic, care ar 
fi trebuit utilizate la activitatea de evaluare a proiectelor respective, fapt care nu 
a permis cunoaşterea punctajului acordat acestora de către comisia de analiză 
şi avizare; 

 obiectivele de investiţii realizate în cadrul Programului nu au fost înscrise în 
Programele de achiziţii publice anuale şi nici în Listele cu obiectivele de 
investiţii, anexe la acestea, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, republicată, situaţia fiind constatată în toate entităţile 
administrativ teritoriale în care au fost efectuate verificări; 

 nu au fost stabiliţi, la nivelul instituţiilor verificate, indicatori de rezultate şi 
eficienţă pentru cuantificarea rezultatelor obţinute în urma implementării 
proiectelor finanţate, cu ajutorul cărora să fie monitorizat şi evidenţiat 
modul/stadiul de îndeplinire a scopului şi obiectivelor specifice Programului, 
precum și nivelul de eficienţă și performanţă obţinut; 

 investiţiile nou realizate nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a 
unităţilor publice, acestea nefiind introduse în gestiunile proprii ale entităţilor 
respective, fiind încălcate prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, precum și ale pct. 5.9 al art. 4 din Ghidul de finanţare, potrivit 
cărora trebuiau incluse în evidenţele şi gestiunile instituţiilor beneficiare toate 
bunurile materiale de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în 
baza prevederilor contractuale; 

 devizele generale de lucrări nu au fost întocmite, în toate situaţiile, cu 
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respectarea prevederilor HG nr. 28/2008, necuprinzând, în conţinutul acestora, 
unele capitole referitoare la categoriile/tipurile de cheltuieli efectuate, în mod 
frecvent cel cu privire la cheltuielile realizate cu elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi a proiectelor tehnice, iar în alte situaţii fiind înscrise doar datele 
referitoare la investiţia de bază;  

 unele proiecte au fost implementate în zona extravilană a localităţilor, contrar 
prevederilor art. 1 din Legea nr. 24/2007 şi ale art. 3 din Ghidul de finanţare 
aprobat prin Ordinul nr. 1107/2009 al ministrului mediului, nefiind justificate, în 
aceste condiţii, scopul şi obiectivele pentru care acestea au fost realizate;  

 un contract de achiziţie publică a lucrărilor care au fost efectuate în anul 2008 
pentru implementarea unui proiect, a fost atribuit în mod abuziv unei firme care 
iniţial a fost declarată respinsă, în defavoarea unei alte societăţi care câştigase 
procedura de licitaţie, dar care era colaboratoare/în parteneriat cu firma 
respectivă, fiind încălcate prevederile OUG nr. 34/2006 şi ale HG nr. 925/2006;

 în unele unităţi ale administraţiei publice locale au fost încălcate prevederile 
OUG nr. 34/2006 şi ale HG nr. 295/2006 privind achiziţiile publice, în sensul că 
ordonatorul principal de credite, în speţă primarul, a îndeplinit funcţia de 
preşedinte al comisiei de analiză a ofertelor şi al derulării procesului de achiziţii 
publice, situaţia creată fiind incompatibilă cu funcţia deţinută de către acesta;  

 durata de execuţie a unor lucrări a fost majorată, prin acte adiţionale, imediat 
după încheierea contractelor de achiziţii publice, deoarece operatorii economici 
contractanţi câştigători ai licitaţiilor au considerat că nu aveau posibilitatea 
reală de a efectua lucrările respective în condiţiile şi la termenele prevăzute în 
contractele încheiate cu entităţile beneficiare, înscrierea unor perioade relativ 
scurte pentru operaţiunile respective, urmărind doar obţinerea în condiţii certe 
a atribuirii contractelor de achiziţii;  

 garanţia de bună execuţie reţinută de către unele instituţii beneficiare 
operatorilor economici contractanţi nu a fost calculată în mod corect, potrivit 
prevederilor contractuale, în cuantum de 5% din valoarea contractelor 
încheiate, fiind percepute sume mai mari sau mai mici decât cele legale; 

 în alte situaţii, la solicitarea beneficiarului finanţării, au fost efectuate unele 
modificări ale prevederilor contractului iniţial de finanţare, care au constat în 
suplimentări ale unor categorii/tipuri de lucrări sau materiale şi, respectiv, în 
renunţări la unele dintre acestea, fapt care a necesitat întocmirea unor acte 
adiţionale la contractele de lucrări; 

 referitor la criteriile de atribuire stabilite în vederea selecţiei ofertelor pentru 
achiziţiile publice, s-a constatat că în grila de punctare a fost introdus eronat 
criteriul „Durata proiectului” – 5% din valoarea proiectului, deşi la data 
respectivă proiectul era deja elaborat de către o altă firmă de proiectări, 
precum şi criteriul „Programul calităţii” – 30% din valoarea proiectului, care nu 
a fost detaliat cu cerinţe și acţiuni concrete referitoare la realizarea calităţii
lucrărilor efectuate;  

 din cauza neonorării la termenele prevăzute în graficele iniţiale, anexe la 
contractele de lucrări, a unor operaţiuni specifice furnizorilor, au fost încheiate 
acte adiţionale şi la contractele de finanţare nerambursabilă, prin care au fost 
decalate/amânate anumite cereri de tragere sau au fost introduse noi cereri de 
tragere, fapt care a perturbat derularea, în condiţii optime, a procesului de 
finanţare; 

 unii operatori economici contractanţi au calculat şi înscris eronat în situaţiile de 
lucrări justificative „cheltuielile indirecte” sau „cheltuieli diverse şi neprevăzute” 
efectuate de către aceştia în urma realizării obiectivelor de investiţii, în 
cuantum de 5-11%, nedetaliate pe tipuri şi naturi de cheltuieli şi nejustificate pe 
bază de documente legale, cheltuielile respective fiind plătite în condiţii 
nejustificate de către Administraţia Fondului pentru Mediu, deoarece această 
categorie de cheltuieli nu este inclusă în grupa categoriilor de cheltuieli eligibile
care, potrivit Ghidului de finanţare, se pot suporta de la buget, deficienţa fiind 
constatată în toate instituţiile publice verificate; 
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 contribuţiile financiare ale agenţilor economici prestatori ai serviciilor şi 
lucrărilor efectuate în perioada 2007-2010 (contribuţii pentru asigurări sociale 
de stat - CAS, contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate - CASS, fondul 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, fondul pentru şomaj, contribuţii 
pentru concedii şi indemnizaţii, etc.) au fost calculate eronat, pe baza unor 
indicatori care nu corespund celor legal stabiliţi pentru perioada respectivă; 

 facturile fiscale eliberate de furnizori nu au fost certificate şi avizate, în 
totalitate, din punct de vedere al „realităţii, regularităţii şi legalităţii” operaţiunilor 
efectuate și nu au prezentat menţiunea „bun de plată”, nefiind respectate 
prevederile OG nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar 
preventiv, republicată şi ale OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

 în unele devize generale de lucrări şi situaţii de lucrări întocmite de către 
operatorii economici au fost înscrise cantităţi mari de pământ şi de beton care 
au fost excavate, transportate şi dislocate din şi la amplasamentele de 
realizare a investiţiilor, precum şi cantităţi mari de îngrăşăminte chimice
utilizate pentru întreţinerea/administrarea spaţiilor verzi, care nu corespund 
volumului/dimensiunii reale a lucrărilor efectuate, punând sub semnul îndoielii 
veridicitatea datelor înscrise în documentele respective; 

 preţurile unitare de achiziţie ale unele bunuri materiale, dotări şi echipamente 
cumpărate de la furnizori şi care au intrat în înzestrarea parcurilor (mobilier 
calificat, dispozitive de joacă pentru copii, mese, scaune, bănci, coşuri de 
gunoi, instalaţii pentru iluminat şi pentru irigaţii, borduri, cişmele, fântâni 
arteziene) nu au putut fi justificate, din punct de vedere al dimensiunii/mărimii
acestora, comparativ cu caracteristicile specifice privind structura, conţinutul, 
destinaţia, categoria şi starea calitativă a bunurilor respective;  

 operatorii economici furnizori nu au eliberat şi pus la dispoziţia beneficiarilor 
„Certificate de calitate şi garanţie” pentru bunurile materiale livrate şi nici 
documentele legale justificative care să ateste sursele de provenienţă, 
categoria, starea calitativă şi preţurile unitare de achiziţie a acestora, pe baza 
cărora entităţile beneficiare să poată analiza/compara/evalua starea/nivelul 
acestora, faţă de cele ale unor produse similare existente şi valorificate pe 
piaţă, în unele situaţii constatându-se bunuri cu perioada de valabilitate 
expirată la data achiziţionării acestora;  

 pentru bunurile materiale achiziţionate din import (în mod deosebit 
dotările/echipamentele de joacă pentru copii şi instalaţiile de iluminat) agenţii 
economici nu au prezentat entităţilor beneficiare documentele vamale (pentru 
materialele provenite din China) şi nici actele doveditoare privind sursa de 
provenienţă, categoria, starea calitativă şi preţurile unitare ale altor bunuri 
materiale (pentru cele importate din ţări europene ca Germania, Olanda şi 
Spania), iar documentele prezentate nu erau traduse în limba română; 

 totodată, pentru toate bunurile materiale asigurate de către firmele 
contractante din surse autohtone sau din import, entităţile beneficiare nu au 
solicitat şi nu au primit de la acestea contractele de achiziţii publice încheiate 
cu agenţi economici terţi, precum şi documentele justificative ale acestora, 
contrar prevederilor contractelor de finanţare şi ale contractelor de lucrări; 

 instituţiile beneficiare nu au întocmit, în toate cazurile verificate, Rapoartele de 
finalizare privind executarea lucrărilor de investiţii, contrar prevederilor art. 24, 
alin. (14) din Ghidul de finanţare, iar o parte din cele întocmite nu au fost 
analizate de personalul entităţii finanţatoare şi aprobate de către preşedintele 
acesteia (îndeosebi cele întocmite în perioada 2007-2009); 

 nu a fost realizat şi instalat pe amplasamentul investiţiei, în loc vizibil, panoul 
inscripţionat cu datele referitoare la conţinutul investiţiei şi sursa de finanţare a 
acesteia, care trebuia menţinut cel puţin un an după finalizarea proiectului, 
încălcându-se astfel prevederile art. 27, alin. (1) și (2) din Ghidul de finanţare. 
Deficienţa a fost constatată la toate unităţile administraţiei publice locale 
verificate; 
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 starea generală de administrare şi întreţinere a parcurilor verificate este, în 
general, precară, unele dintre spaţiile verzi în cauză, inclusiv dotările aferente 
fiind vandalizate (arbori şi arbuşti uscaţi, împrejmuiri şi instalaţii de irigat 
distruse, lipsă gazon, lipsă în totalitate a florilor prevăzute în documente sau a 
altor tipuri şi cantităţi de flori, stâlpi de iluminat cu becurile sparte, etc.), deşi 
fondurile bănești alocate pentru realizarea acestora au fost semnificative, fapt 
ce denotă insuficienta implicare a conducerilor entităţilor publice care le deţin 
sau utilizarea iraţională şi ineficientă a resurselor financiare destinate în acest 
scop.  

Cu ocazia verificărilor efectuate, prin sondaj, asupra existentului unor bunuri 
materiale achiziţionate de la furnizori şi montate/instalate /amenajate în perimetrul 
parcurilor, au fost constatate unele diferenţe în minus faţă de tipurile şi cantităţile
prevăzute în actele prin care acestea au fost asigurate, precum şi unele diferenţe 
de aspect, structură, dimensiuni, categorie şi calitate la anumite produse, 
îndeosebi la cele provenite din import, valoarea totală a diferenţelor care nu au 
fost identificate pe teren şi a căror lipsă nu a putut fi justificată de către beneficiarii 
în cauză, fiind de aproximativ 245 mii lei.  

Constatările rezultate în urma verificărilor efectuate în cadrul unităţilor 
administraţiei publice locale menţionate mai sus, coroborate cu cele reieșite la 
finalizarea auditului performanţei, reflectă, prin prisma aspectelor prezentate şi în 
lipsa unor indicatori de evaluare a rezultatelor obţinute prin aplicarea Programului, 
atât nivelul relativ scăzut al îndeplinirii scopului şi obiectivelor specifice, cât şi 
performanţa redusă a acestuia înregistrată până la data efectuării acestei misiuni. 

 

Eficacitatea utilizării fondurilor băneşti nerambursabile alocate de la Fondul pentru Mediu, respectiv 
stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor declarate ale Programului, precum şi compararea 
impactului efectiv realizat cu impactul dorit 

 Auditul performanţei „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi”, care şi-a propus, pe parcursul desfăşurării, 
analiza temeinică a economicităţii, eficienţei şi eficacităţii mecanismului şi 
procedurilor de derulare a acestuia, precum şi a ansamblului de activităţi 
desfăşurate de entităţile cu atribuţii şi responsabilităţi, participante la sesiunile 
anuale de finanţare, a urmărit modul de îndeplinire a scopului şi obiectivelor 
Programului, atât la nivelul instituţiei finanţatoare, cât şi al entităţilor beneficiare. 

Activitatea de audit a abordat, cu prioritate, orientarea Administraţiei Fondului 
pentru Mediu spre rezultate în implementarea proiectelor finanţate nerambursabil 
şi spre utilizarea cu eficienţă a fondurilor băneşti alocate în cadrul sesiunilor 
Programului. 

Considerat ca prezentând un risc ridicat privind modul de administrare şi 
întrebuinţare a resurselor financiare considerabile alocate de la Fondul pentru 
Mediu, Programul a impus, pe timpul auditului, identificarea gradului real în care 
măsurile stabilite de conducerea instituţiei au contribuit, urmare a aplicării 
eficiente a principiilor şi practicilor de management, la minimizarea costului 
resurselor financiare alocate și utilizate, precum și la creşterea implicită a nivelului 
de performanţă a acestuia, fără a se afecta/compromite îndeplinirea/atingerea 
scopului şi obiectivelor specifice. 

Disfuncţiile şi deficienţele constatate în urma acţiunii de audit, manifestate în 
procesul managerial al unor activităţi specifice fazelor/etapelor de derulare a 
Programului, au evidenţiat lipsa de conformitate a unor proceduri şi tehnici de 
lucru specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea defectuoasă a unor 
activităţi/operaţiuni privind analiza, selecţia, aprobarea, contractarea, 
implementarea, finanţarea, recepţia finală cantitativă şi calitativă a proiectelor 
realizate, controlul privind calitatea lucrărilor de investiţii realizate. 

Neajunsurile şi inadvertenţele manifestate în derularea unor activităţi specifice 
sesiunilor de finanţare, rezultate în urma analizei evoluţiei gradului de 
realizare/îndeplinire a obiectivelor Programului, au impus examinarea şi 
identificarea, cu prioritate, a unor potenţiale căi/metode de îmbunătăţire a 
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performanţelor acestuia, prin creşterea economicităţii utilizării fondurilor publice 
alocate, precum şi de amplificare a credibilităţii şi impactului pozitiv pe care 
constatările şi concluziile auditului îl pot avea asupra eficientizării mecanismului şi 
procedurilor de derulare, pe viitor, în condiţiile aplicării în continuare a 
Programului.  

Rezultatele obţinute ca urmare a evaluării investiţiilor realizate de către 
beneficiari, comparativ cu structura şi volumul costurilor aferente acestora, au 
evidenţiat eficacitatea scăzută a Programului, datorită, îndeosebi, alocării 
insuficiente şi întârziate a fondurilor băneşti necesare finanţării obiectivelor de 
investiţii, cheltuirii nejudicioase a acestora şi implicării insuficiente a entităţii 
finanţatoare în controlul riguros asupra legalităţii/conformităţii achiziţiilor de bunuri 
materiale/lucrări şi servicii realizate de către unităţile beneficiare. 

Gradul anual scăzut de finanţare a sesiunilor Programului, determinat de 
îndeplinirea cu dificultate şi întârziere, de către beneficiari, a clauzelor 
contractuale, încheierea unei multitudini de acte adiţionale la contractele de 
lucrări şi cele de finanţare, necorelarea judicioasă a cuantumurilor fondurilor 
băneşti alocate cu volumul resurselor financiare prevăzute în bugetele locale 
anuale de venituri şi cheltuieli ale investiţiei, precum şi neconcordanţa dintre 
volumul de dosare/proiecte selectate/aprobate şi fondurile băneşti destinate 
sesiunilor Programului, au constituit o consecinţă a deficienţelor manifestate 
constant în procesul de implementare şi finanţare a obiectivelor de investiţii 
realizate şi a nerespectării principiilor disciplinei financiare care ar fi trebuit să 
caracterizeze operaţiunile de prevedere, planificare, alocare, angajare şi cheltuire
efectivă a resurselor alocate nerambursabil de la Fondul pentru Mediu. 

Implementarea, în anul 2010, a 63% dintre proiecte în localităţi din mediul rural, în 
detrimentul celor din mediul urban, în care au fost realizate doar 37% dintre 
proiectele aprobate, coroborată cu aplicarea/utilizarea prin Ghidul de finanţare a 
unor criterii de eligibilitate şi de selecţie care nu au permis atragerea spre 
finanţare a unităţilor administraţiei publice locale din zonele urbane, au determinat 
alocarea unor fonduri semnificative, în condiţii de ineficienţă, unor beneficiari din 
zonele rurale, pentru care, la nivel naţional, se desfăşoară multiple programe de 
modernizare, renovare şi dezvoltare, finanţate nerambursabil, cu fonduri naţionale 
şi comunitare. 

Nestabilirea şi neutilizarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi alte 
instituţii ale statului cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, a 
unor indicatori/parametri cu ajutorul cărora să poată fi monitorizate şi evaluate 
rezultatele obţinute periodic şi anual, prin derularea/implementarea Programului, 
la nivel zonal, regional şi naţional, nu a permis acestei entităţi cuantificarea 
performanţei realizate, implicit eficienţa cu care au fost utilizate resursele 
financiare alocate pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor acestuia. 

Realizarea de spaţii verzi, cu preponderenţă în localităţi din arealul rural sau în 
unele localităţi din mediul urban care nu prezintă deficite mari de spaţii verzi, 
nerespectarea, în totalitate, de către toţi beneficiarii, a categoriilor/tipurilor de 
material arbustiv şi floricol achiziţionate pentru parcuri, care determină 
deteriorarea/uscarea acestora, precum şi extinderea nejustificată a dotărilor 
pentru locurile de joacă pentru copii, constituie realităţi confirmate de constatările 
efectuate pe teren, care induc „transformarea” acestui Program într-unul de 
extindere a spaţiilor destinate activităţilor sociale şi culturale şi nu de extindere a 
suprafeţelor de spaţii verzi destinate îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi 
a sănătăţii comunităţilor locale. 

În urma desfășurării acţiunii de audit, a rezultat că în perioada 2008-2010 
dinamica bugetului Fondului pentru Mediu, în ceea ce priveşte prevederea de 
credite bugetare, alocarea, angajarea şi cheltuirea efectivă a fondurilor băneşti
destinate finanţării proiectelor selectate şi aprobate în cadrul Programului, se 
prezintă după cum urmează: 

 totalul creditelor bugetare aprobate pentru finanţarea proiectelor a fost de 
369.000 mii lei, care a reprezentat 10,45% din totalul creditelor bugetare 
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aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 

 plăţile efectuate au însumat 97.653 mii lei, care a reprezentat 7,04% din 
totalul plăţilor efectuate în perioada menţionată la nivelul instituţiei şi, 
respectiv 26,28% faţă de totalul creditelor bugetare aprobate pentru
desfăşurarea şi finanţarea acestui Program. 

Constatările şi concluziile formulate în finalul auditului au stat la baza 
recomandărilor propuse pentru managementul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, care vor viza, în mod prioritar, măsurile ce trebuie întreprinse, în timp util, 
pentru stoparea sau derularea în continuare, în condiţii de conformitate şi 
legalitate a Programului, precum şi pentru remedierea tuturor neajunsurilor şi 
deficienţelor constatate, fapt care va permite aplicarea Programului conform
directivelor europene şi cerinţelor naţionale în domeniul protecţiei mediului, 
îndeplinirea scopului şi obiectivelor stabilite, obţinerea unei valori adăugate
procesului desfăşurat, benefică atât pentru eficientizarea gradului de utilizare a 
resurselor financiare alocate, cât şi pentru optimizarea tuturor activităţilor derulate 
în cadrul Programului, în vederea creşterii continue a performanţei acestuia. 

 

Recomandări   În vederea îndeplinirii în termeni reali şi în condiţii de eficienţă a scopului şi 
obiectivelor specifice „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, este imperios necesară 
desfăşurarea acestuia, în deplină conformitate cu directivele europene şi 
naţionale în domeniul protecţiei mediului şi în concordanţă cu priorităţile 
actuale, şi de perspectivă, ale realizării şi administrării spaţiilor verzi, cel puţin 
până la 31.12.2013, numai în mediul urban. 

În acest context, s-a recomandat iniţierea, în regim de urgenţă, a demersurilor 
legislative şi procedurale necesare elaborării unui nou act normativ, având cel 
puţin acelaşi nivel /rang cu cel care a stat la baza instituirii Programului - OUG nr. 
59/20.06.2007, care să aibă ca fundament cerinţele comunitare în domeniul 
calităţii mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei din zonele urbane, afectate 
puternic de efectul nociv al factorilor poluatori şi suprafeţelor de spaţii verzi în 
cadrul acestora. 

Recomandarea are în vedere, pentru creşterea performanţei Programului, 
stoparea/sistarea începând cu anul 2012, a derulării acestuia în localităţile din 
zonele rurale şi desfăşurarea acestuia numai în localităţile din zonele urbane, prin 
susţinerea/concentrarea efortului financiar către zonele respective, urmărindu-se 
respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea şi 
administrarea fondurilor publice alocate nerambursabil beneficiarilor de la Fondul 
pentru Mediu.  

Actul normativ nou elaborat, care va sta la baza desfăşurării Programului, în 
condiţii de conformitate şi legalitate, corespunzător obiectivelor europene şi 
naţionale în domeniul realizării spaţiilor verzi, trebuie să instituie reguli şi norme 
procedurale temeinic fundamentate şi eficient armonizate cu legislaţia naţională, 
legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte și cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, actualizată şi republicată 

În actul normativ vor fi cuprinse precizări clare referitoare atât la numărul de 
sesiuni de finanţare ale Programului care se pot organiza/desfăşura anual de 
către Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi la numărul de proiecte cu care 
solicitanţii finanţării nerambursabile pot participa în cadrul acestora. 

  

 În vederea monitorizării permanente a evoluţiei factorilor de mediu ca urmare a 
derulării Programului şi pentru identificarea periodică a nivelului/stadiului de 
îndeplinirea a obiectivelor specifice stabilite, se impune ca entitatea 
finanţatoare, împreună cu autoritatea centrală în domeniul protecţiei mediului şi 
cu celelalte instituţii cu competenţe, atribuţii şi responsabilităţi în aria de 
aplicare a Programului, să stabilească indicatori de rezultate şi eficienţă 
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necesari cuantificării gradului de aplicabilitate a proiectelor şi a influenţei 
acestora asupra îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi a vieţii 
comunităţilor locale, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice. 

Indicatorii stabiliţi trebuie să permită comensurarea eficienţei Programului, funcţie 
de volumul de resurse umane, materiale şi financiare utilizate în condiţiile derulării 
acestuia, potrivit cerinţelor impuse de scopul şi obiectivele specifice acestuia. 

În acest context, s-a recomandat Administraţiei Fondului pentru Mediu să 
organizeze şi să ţină, la nivelul instituţiei, o evidenţă a indicatorilor monitorizaţi şi 
cuantificaţi periodic, rezultată în urma implementării proiectelor la nivel zonal, 
regional şi naţional. 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 500/2002, estimarea anuală a 
performanţelor acestui Program trebuie să precizeze, detaliat, acţiunile 
desfăşurate, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi 
rezultatele estimate pentru anii anteriori, măsurate prin indicatori precişi, a căror 
alegere este pe deplin justificată. 

  

 Elaborarea unui nou Ghid de finanţare a Programului, care va corespunde 
cerinţelor şi reglementărilor noului act institutiv al acestuia, care va avea la 
bază criterii obiective de eligibilitate stabilite pentru solicitanţii finanţării 
nerambursabile de la Fondul pentru Mediu. 

Fiecare criteriu de selecţie trebuie să fie argumentat/justificat/susţinut prin 
parametri şi indicatori obiectivi, caracterizaţi prin elemente de eficienţă şi 
performanţă şi vor fi formulaţi/exprimaţi în strictă conformitate/concordanţă cu 
prevederile armonizate ale legislaţiei europene şi româneşti în domeniul protecţiei 
mediului, cu predilecţie în cel specific realizării şi administrării spaţiilor verzi. 

Pentru o aplicare consecventă şi echitabilă a criteriilor prevăzute prin grila de 
punctare/evaluare a proiectelor, este necesar ca pentru toate criteriile să fie 
stabilite punctaje încadrate între cote/limite minimale şi maximale, pentru toate 
cele trei categorii/tipuri de lucrări de investiţii (noi, reabilitare şi extindere şi, 
respectiv, reabilitare), obligatorii de îndeplinit de către toţi participanţii la sesiunile 
Programului. 

Se vor avea în vedere, acele criterii de selecţie, care potrivit conţinutului şi 
cerinţelor specifice pot contribui la îmbunătăţirea eficienţei şi performanţei 
Programului, precum: gradul de poluare industrială şi auto, determinată prin 
cantitatea de noxe din aer; nivelul de poluare fonică; suprafeţele de teren aflate în 
intravilanul localităţilor urbane şi aria de ocupare a acestora cu spaţii verzi; 
suprafeţele de teren cu spaţii verzi rămase a fi realizate pentru îndeplinirea 
cerinţelor europene de îndeplinire a standardului minim de 26 mp de spaţiu verde 
pe cap de locuitor până la 31.12.2013. 

 

 Criteriul „suprafaţa de spaţiu verde/locuitor” trebuie să constituie, în condiţiile 
îndeplinirii normelor europene în perspectiva următorilor ani, principalul criteriu 
de selecţie a proiectelor, acesta necesitând a fi confirmat, pentru 
corectitudinea datelor înscrise în dosarele de finanţare, de copii certificate
pentru autenticitate al „Registrelor locale de evidenţă a spaţiilor verzi”, pe care 
autorităţile publice locale sunt obligate să le constituie, în temeiul prevederilor 
art. 16 din Legea nr. 24/2007, republicată. 

 

 Impunerea, în noul Ghid de finanţare, a obligaţiei unităţilor administraţiei 
publice locale participante la Program de a prezenta în componenţa dosarului 
de finanţare, documente justificative privind strategiile stabilite şi programele 
anuale de măsuri luate în domeniul realizării spaţiilor verzi, însoţite de copii ale 
prevederilor bugetare reprezentând fondurile băneşti alocate şi cheltuite anual 
în acest domeniu de activitate. 

Totodată, localităţile care au obligaţia/responsabilitatea să efectueze auditul 
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suprafeţelor, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat, conform prevederilor 
art. 10 din Legea nr. 24/2007, republicată, de elaborare a unei strategii şi a unui 
plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, vor 
prezenta în dosarele de finanţare şi copii ale documentelor probante întocmite în 
acest scop. 

 

 Eliminarea din Ghidul de finanţare a Programului a acelor categorii de cheltuieli 
considerate eligibile, care, potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 24/2007, 
republicată, trebuie efectuate cu fonduri băneşti alocate din bugetele locale 
proprii ale unităţilor administraţiei publice locale.  

Categorii de cheltuieli, precum cele efectuate cu decontarea studiilor de 
fezabilitate şi valorificarea proiectelor tehnice (maxim 5% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale unui proiect), decontarea cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea 
mobilierului certificat pentru locurile de joacă pentru copii (maxim 6%) şi a 
băncilor şi meselor (maxim 3%), se impun a fi scoase din conţinutul Ghidului de 
finanţare, alături de cheltuielile efectuate cu achiziţionarea/montarea fântânilor 
arteziene, cişmelelor şi bordurilor, amenajarea locurilor de agrement, a instalaţiilor 
de iluminat şi pentru irigaţii şi transferate în responsabilitatea de finanţare a 
entităţilor beneficiare, în baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 24/2007, 
republicată, conform cărora „Activităţile de administrare şi gospodărire a spaţiilor 
verzi subordonate administraţiei publice locale sunt finanţate din bugetul local”. 

De asemenea, s-a recomandat analizarea oportunităţii finanţării cheltuielilor 
efectuate în scop publicitar în cadrul acestui Program, prin programul care 
vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.  

 

 Analizarea posibilităţii creşterii valorii contribuţiei proprii pe care entităţile 
beneficiare ale finanţării nerambursabile de la Fondul pentru Mediu trebuie să 
o suporte ca parte a cheltuielilor eligibile destinate realizării proiectelor probate.

Participarea unităţilor administraţiei publice locale cu o cotă ridicată la finanţarea 
propriilor proiecte, trebuie să constituie o condiţie prioritară pentru 
selectarea/aprobarea acestora, inclusiv prin utilizarea unor fonduri bănești din alte 
surse de finanţare sau din credite bancare, reprezentând partea de cheltuieli 
eligibile nefinanţate din Fondul pentru Mediu. 

În vederea prevenirii și eliminării oricăror suspiciuni privind 
corectitudinea/conformitatea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii realizate 
în procesul de implementare a proiectelor finanţate, s-a recomandat ca partea 
reprezentând contribuţia proprie a unităţilor beneficiare să fie susţinută de către 
acestea din surse financiare proprii şi numai sub formă bănească, excluzând 
orice alte forme de susţinere în natură a contribuţiei respective.  

  

 Depunerea proiectelor tehnice şi a documentelor aferente acestora să se 
efectueze numai în cadrul sesiunilor de analiză şi evaluare a dosarelor de 
finanţare, interzicându-se posibilitatea depunerii acestora şi în afara sesiunilor 
respective, dar până la data încheierii contractelor de finanţare. 

Prezentarea proiectelor tehnice constituie un criteriu de eligibilitate, depunerea 
acestora constituind o obligaţie şi nu o opţiune pentru solicitanţii finanţării 
nerambursabile. 

Prin îndeplinirea acestei cerinţe, vor fi eliminate deficienţele create de proiectele 
tehnice care sunt prezentate cu întârziere şi nu odată cu celelalte documente care 
suportă modificări ale soluţiilor tehnice şi pentru care se impun a fi solicitate 
memorii tehnice justificative privind necesitatea şi oportunitatea acestora. 

Totodată, prin evitarea recalculării cheltuielilor eligibile nou stabilite în urma 
modificărilor survenite asupra proiectelor tehnice care stau la baza finanţării 
proiectelor tehnice aprobate, se va evita impactul negativ produs asupra 
volumului fondurilor băneşti alocate sesiunilor Programului, nefiind nevoie de 
suplimentarea resurselor financiare. 
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 În vederea respectării de către beneficiari a categoriilor/tipurilor de cheltuieli 
eligibile aprobate prin Ghidul de finanţare a Programului, s-a recomandat ca la 
anexa nr. 1 la contractele de finanţare - „Capitole şi subcapitole ale cheltuielilor 
eligibile” să fie înscrise, în urma categoriilor de cheltuieli referitoare la tipurile 
de lucrări, servicii şi bunuri materiale care se pot achiziţiona de către aceştia 
pentru implementarea proiectelor, şi celelalte categorii/tipuri de cheltuieli 
considerate eligibile conform art. 10 din Secţiunea 3 - „Eligibilitatea cheltuielilor 
proiectului” din Ghidul respectiv, după cum urmează: elaborarea/actualizarea 
studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice, realizarea obiectivelor de 
investiţii în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin hotărâre 
a consiliului local. 

S-a recomandat, totodată, detalierea şi explicitarea categoriilor de cheltuieli 
„Realizarea obiectivelor de investiţii în conformitate cu indicatorii tehnico-
economici aprobaţi prin hotărâre a consiliului local”, în vederea aplicării unitare de 
către entităţile beneficiare, atât a componentelor structurale ale acestei categorii 
de cheltuieli, potrivit actelor normative în vigoare, cât şi a cotelor/coeficienţilor 
utilizaţi pentru efectuarea calculelor aferente operaţiunilor desfăşurate. 

  

 Înscrierea/menţionarea obligatorie, în noul Ghid de finanţare a Programului, a 
acelor categorii de cheltuieli care, deşi sunt importante ca structură şi pondere 
în devizele generale şi situaţiile de lucrări întocmite de către operatorii 
economici contractanţi, nu sunt nominalizate dacă reprezintă cheltuieli eligibile 
sau cheltuieli neeligibile, respectiv: cheltuieli pentru investiţia de bază, 
cheltuieli diverse şi neprevăzute, cheltuieli directe, cheltuielile pentru 
organizarea de şantier şi cheltuieli privind dirigenţia de şantier. 

Neînscrierea acestor categorii de cheltuieli în Ghidul de finanţate şi presupusa 
înţelegere de acceptare de către beneficiari că acestea sunt sau nu incluse în 
„Realizarea obiectivelor de investiţii”, în conformitate cu indicatorii tehnico-
economici aprobaţi prin hotărâre a consiliului local, s-a dovedit a crea confuzii şi 
greşeli de interpretare a prevederilor normative necesare şi a determinat 
calcularea şi decontarea eronată a acestora. 

Neincluderea acestor cheltuieli la categoria „Cheltuieli eligibile”, determină implicit 
considerarea acestora ca fiind cheltuieli neeligibile. 

În aceeaşi situaţie se va proceda şi cu „Contribuţiile legal constituite şi 
reglementate către bugete’’ (CAS, CASS, contribuţii pentru şomaj, pentru fondul 
de garantare plată creanţe, pentru concedii şi indemnizaţii, pentru accidente şi 
boli profesionale, etc.), care trebuie plătite de către agenţii economici angajatori şi 
nu decontate/achitate din fondurile băneşti alocate pentru finanţarea proiectelor. 

S-a recomandat, de asemenea, ca toate aceste categorii de cheltuieli (indirecte, 
diverse, de manoperă, organizare de şantier, dirigenţie de şantier), inclusiv tipurile 
de contribuţii reglementate prin lege şi menţionate mai sus, să fie declarate 
„cheltuieli neeligibile” şi să fie suportate de către entităţile beneficiare din bugetele 
locale proprii. 

  

 Exercitarea riguroasă a inspecţiilor şi controalelor periodice pe care entitatea 
finanţatoare a Programului trebuie să le efectueze, la sediile unităţilor 
beneficiare, privind implementarea proiectelor în baza prevederilor Ghidului de 
finanţare şi ale contractelor de finanţare încheiate. 

Este necesar ca, înaintea aprobării fiecărei cereri de tragere de către beneficiar, 
responsabilii de proiecte să inspecteze, la sediile acestora şi amplasamentele 
unde sunt realizate lucrările de investiţii, prin verificări executate pe teren şi pe 
baza documentelor tehnice şi financiar-contabile întocmite, veridicitatea şi 
conformitatea lucrărilor efectuate. 

Ultima tranşă a procesului de plată a contravalorii lucrărilor realizate de către 
beneficiari, se impune a fi efectuată numai după întocmirea şi transmiterea la 
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Administraţia Fondului pentru Mediu, a Rapoartelor de finalizare, verificate şi 
aprobate de conducerea acestei instituţii şi numai după inspectarea de către 
responsabilii de proiecte a investiţiilor realizate (s-a recomandat ca responsabilii 
de proiecte să supervizeze recepţiile finale ale obiectivelor finanţate, pentru a 
confirma/justifica conformitatea şi legalitatea lucrărilor respective). 

  

 Pentru a se evita, pe viitor, plata nejustificată a unor bunuri materiale 
achiziţionate de către entităţile beneficiare, în condiţii neconforme cu 
prevederile actelor normative în vigoare, precum şi posibilitatea producerii unor 
acţiuni de speculă în tranzacţionarea bunurilor respective, se impun a fi 
refuzate de la plată acele bunuri care au fost achiziţionate în tipuri/categorii şi 
cantităţi diferite faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1 la contractul de finanţare, 
care nu prezintă documente justificative privind sursele de provenienţă, sunt de 
calitate îndoielnică şi nu corespund standardelor de garanţie, nu au menţionate 
preţurile unitare de achiziţie, iar materialele din import nu prezintă documente 
vamale şi nici de însoţire a mărfurilor traduse, semnate şi ştampilate de 
furnizori. 

În mod obligatoriu, pentru a putea fi acceptate la plată, documentele justificative 
ale lucrărilor materiale achiziţionate vor trebui să prezinte „Certificate de calitate şi 
de garanţie” care să ateste starea calitativă a acestora. 

  

 Referitor la documentaţia întocmită de către entităţile beneficiare pentru 
procedurile de achiziţii publice desfăşurate la sediile acestora, se impune ca 
responsabilii de proiecte să verifice certificatele de atestare fiscală valabile la 
data depunerii cererilor de tragere, din care să rezulte lipsa datoriilor restante 
la bugetul de stat, a certificatelor fiscale în baza cărora operatorii economici 
trebuie să probeze plata taxelor şi impozitelor aferente, precum şi a 
certificatelor de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru Mediu. 

Privitor la devizele generale de lucrări şi situaţiile de lucrări aferente acestora, 
trebuie verificată conformitatea acestora cu structura prevăzută în HG nr. 
28/2008, iar facturile fiscale emise de către furnizori, să fie certificate, în totalitate, 
pentru legalitatea operaţiunilor efectuate, din punct de vedere al „realităţii, 
regularităţii şi legalităţii” lucrărilor realizate și avizate cu „Bun de plată”.  

 

 În vederea utilizării eficiente a fondurilor băneşti alocate nerambursabil pentru 
finanţarea proiectelor aprobate, se impune ca Administraţia Fondului pentru 
Mediu să se implice, cu toată responsabilitatea, în verificarea tuturor 
documentaţiilor aferente procesului de achiziţii publice întocmite de către 
beneficiari, pentru a se evita, pe viitor, nereguli organizatorice, procedurale şi 
de atribuire a contractelor, precum cele constatate cu ocazia verificărilor 
efectuate la sediile unor ale administraţiei publice locale.  

Se va analiza posibilitatea ca, responsabilii de proiect din cadrul Administraţia 
Fondului pentru Mediu să participe, obligatoriu, la şedinţele de analiză a ofertelor 
şi la atribuirea contractelor de achiziţii publice desfăşurate la sediile beneficiarilor, 
vizând corectitudinea activităţilor desfăşurate şi a documentaţiilor întocmite şi 
eliminând orice demers nelegal sau atribuirea frauduloasă de contracte. 

 

 În Ghidurile de finanţare a Programului, şi în contractele de finanţare încheiate 
cu unităţile beneficiare, este necesar să fie introdusă obligativitatea pe care 
aceste instituţii trebuie să o îndeplinească, din punct de vedere legal, privind 
înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă şi introducerea în gestiunea 
proprie, a obiectivelor de investiţii realizate cu fonduri nerambursabile de la 
Administraţia Fondului pentru Mediu, incluzând toate bunurile materiale de 
natura activelor imobilizate corporale achiziţionate pe baza contractelor de 
finanţare, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 

Totodată, sunt necesare precizări referitoare la măsurile legale pe care entităţile 
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beneficiare trebuie să le ia, după recepţia finală a investiţiilor realizate, pentru 
administrarea, întreţinerea şi paza spaţiilor verzi, cu fonduri băneşti din bugetele 
locale proprii. 

 

 Este necesar ca în Ghidurile de finanţare, să fie prevăzute unele criterii 
suplimentare de eligibilitate pe care solicitanţii finanţării nerambursabile trebuie 
să le îndeplinească pentru participarea la sesiunile Programului, îndeosebi 
cele referitoare la: 

 îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat; 

 neînregistrarea solicitanţilor care au fapte sancţionate de legislaţia 
financiară sau care privesc disciplina financiară; 

 neîncălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; 

 proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare; 

 dovada că poate să asigure din bugetul local contribuţia proprie stabilită 
prin Ghidul de finanţare. 

 În vederea eliminării neconcordanţelor şi inadvertenţelor manifestate în 
procesul de finanţare nerambursabilă a proiectelor aprobate în cadrul 
sesiunilor Programului, s-a recomandat realizarea și completarea/actualizarea 
bazei de date proprii la nivelul Administraţia Fondului pentru Mediu, care să 
conţină toate elementele necesare referitoare la analiza, selecţia, aprobarea, 
implementarea şi finanţarea proiectelor, cu înscrierea detaliată a entităţilor 
publice participante la Program, a operatorilor economici care efectuează 
lucrările contractuale şi a modului de alocare şi asigurare a resurselor 
financiare pe faze/etape de derulare a obiectivelor de investiţii aprobate. 

O astfel de bază de date va permite monitorizarea întregului proces de finanţare a 
Programului, pe fiecare sesiune în parte, cunoaşterea reală a implementării 
proiectelor în cadrul unităţilor beneficiare, precum şi gradul/modul concret de 
utilizare a resurselor financiare alocate. 

  

 În vederea îmbunătăţirii sistemului de management al Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, s-a recomandat elaborarea şi aprobarea, prin ordine ale 
ministrului mediului şi pădurilor, a unor noi Regulamente de organizare şi 
funcţionare pentru Comitetul Director şi, respectiv pentru Comitetul de Avizare, 
care să fie completate/armonizate cu prevederi ale actelor normative apărute 
în perioada 2004-2011 specifice domeniului protecţiei mediului şi cu menţiuni 
referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de finanţare 
nerambursabilă a programelor aprobate. 

Având în vedere faptul că unele dintre prevederile actualelor regulamente de 
organizare şi funcţionare elaborate în anul 2004 (pentru Comitetul Director) şi, 
respectiv în anul 2006 (pentru Comitetul de Avizare), nu mai sunt cuprinse în 
Ghidul de finanţare şi contractele de finanţare încheiate cu entităţile beneficiare, 
iar unele activităţi organizatorice şi procedurale nu mai corespund actualei 
legislaţii, este necesară adaptarea/modificarea prevederilor respective şi 
cuprinderea acestora, în forma actualizată, în noile regulamente aprobate. 
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6. Auditul performanţei privind utilizarea fondurilor publice 
destinate cheltuielilor de capital, în perioada 2006 - 2010  

la Ministerul Sănătăţii 
 

Scurtă prezentare Misiunea de audit al performanţei privind utilizarea fondurilor publice destinate 
cheltuielilor de capital pentru sănătate în perioada 2006-2010 s-a desfășurat la 
Ministerul Sănătăţii şi la un număr de 11 direcţii de sănătate publică (Arad, Argeş, 
Călăraşi, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, 
Prahova, Vaslui) şi la 4 spitale din Judeţul Mureş.  

Pentru verificarea modului de punere în funcţiune a aparaturii şi echipamentelor 
medicale, s-au efectuat acţiuni de documentare la un număr de 195 spitale din 
judeţele Alba, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, 
Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, 
Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, 
Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. 

Misiunea de audit al performanţei a avut următoarele obiective: 

 
Evaluarea modului de fundamentare a fondurilor publice cu destinaţia cheltuielilor de capital  
Constatări       
La Ministerul Sănătăţii Din verificarea actelor și documentelor solicitate de echipa de audit și transmise 

de unităţile sanitare, precum și din analiza notelor unilaterale întocmite de către 
auditorii publici externi din cadrul camerelor de conturi teritoriale care au efectuat 
verificarea modului în care au fost recepţionate/executate și puse în funcţiune 
obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) 
ale Ministerului Sănătăţii în perioada 2006-2010, la un număr de 195 unităţi 
sanitare, au rezultat următoarele: 

 La nivelul Ministerului Sănătăţii au fost centralizate solicitările direcţiilor de 
sănătate publică și ale unităţilor sanitare subordonate ministerului, cu privire la 
necesarul fondurilor pentru finanţarea investiţiilor, alocate de la bugetul de stat 
și din venituri proprii (accize) ale Ministerului Sănătăţii, fără ca, în prealabil, să 
se fi analizat corespunzător notele de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, ceea ce a determinat 
achiziţionarea de aparatură medicală și alte dotări independente care până la 
data acţiunii de audit al performanţei nu și-au dovedit utilitatea în cadrul 
unităţilor sanitare beneficiare. 

Astfel, aparatură medicală și alte dotări independente în valoare totală de
16.806 mii lei, achiziţionate de 32 de unităţi sanitare, finanţate de la bugetul de 
stat și din venituri proprii (accize) ale Ministerului Sănătăţii, repartizate de 
minister, în perioada 2006-2010, nu au fost puse în funcţiune, nu au fost 
utilizate sau au fost transferate către alte unităţi sanitare în funcţiune. 
Exemplificăm în continuare câteva dintre cazurile constatate: 

     în perioada 2009-2010, în cadrul proiectului „Inima Copiilor pentru Marie 
Curie”, al cărui obiectiv îl constituie înfiinţarea unei secţii cu două 
compartimente: cardiochirurgie pediatrică şi neurochirurgie pediatrică, la 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „MS Curie” București s-au 
achiziţionat, conform listelor de investiţii şi programelor anuale de investiţii 
aprobate pentru fiecare exerciţiu financiar, 19 aparate şi echipamente 
medicale, în valoare de 7.095 mii lei, finanţate din venituri proprii ale 
Ministerului Sănătăţii (accize), care nu sunt puse în funcţiune, amplasate 
şi instalate în spaţiile secţiilor de chirurgie cardiovasculară şi 
neurochirurgie pediatrică, pregătite pentru desfăşurarea în condiţii optime 
a actului medical. Motivele nepunerii în funcţiune sunt: lipsa personalului 
de specialitate (medici specialişti şi personal cu calificare medie) și 
nerecepţionarea spaţiilor destinate funcţionării compartimentelor (un corp 
nou de clădire rezultat în urma extinderii şi reamenajării în acest scop a 
unor spaţii deja existente), amenajate de către Asociaţia „Inima Copiilor”, 
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care a finanţat şi coordonat lucrările de construcţie ale acestei secţii.  

Consecinţele nepunerii în funcţiune a aparaturii medicale sunt 
următoarele: 

o neatingerea impactului estimat al proiectelor de investiţii, respectiv: 
rezolvarea chirurgicală pe plan local a afecţiunilor cardiovasculare 
pediatrice şi scăderea ratei mortalităţii prin acest tip de afecţiuni, 
precum şi reducerea numeroaselor cazuri de copii nou născuţi, cu 
maladii cardiace, care se trimit la tratament în străinătate; 

o nerealizarea de venituri de către spital, urmare a neprestării unor 
servicii medicale care se decontează de CASMB;  

o decontarea de către casele teritoriale de asigurări de sănătate din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 
perioada 2009-2010, a unor cheltuieli reprezentând contravaloarea 
tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru afecţiuni 
cardiovasculare pediatrice, în baza formularelor europene E112/S2 
(care includ costuri de transport, spitalizare şi intervenţii chirurgicale), 
care în perioada 2009 - 2011 se ridică la suma de 132.657 euro (557 
mii lei la un curs mediu de 4,2 lei/euro). 

Având în vedere că în România nu există decât o secţie de chirurgie 
cardiovasculară dedicată în exclusivitate copiilor, în cadrul Institutului de 
Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, iar majoritatea cazurilor 
extrem de dificile ce necesită intervenţii chirurgicale de urgenţă sunt 
transportate la Târgu Mureş şi în afara graniţelor ţării şi numai cazurile 
pentru copiii mai mari sunt transferate la Institutul de Boli Cardiovasculare 
prof. dr. CC Iliescu şi la Spitalul Militar București, punerea în funcţiune a 
secţiilor de chirurgie cardiovasculară pediatrică și neurochirurgie pediatrică 
din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „MS Curie” reprezintă o 
necesitate imediată.  

 în anul 2007, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” București s-
au achiziţionat aparatură și echipamente medicale în sumă totală de 3.918 
mii lei, finanţate din venituri proprii (accize) ale Ministerului Sănătăţii, care 
nu sunt puse în funcţiune, respectiv: instalaţie de climatizare și tratare 
specială a aerului pentru săli de operaţie (1 buc) în valoare de 492 mii lei; 
sistem de sterilizare cu plasmă STERAD NX (2 buc) în valoare de 1.725 
mii lei; sistem de sterilizare cu plasma STERAD 100S (4 buc) în valoare 
de 1.701 mii lei. Aparatura și echipamentele medicale au fost achiziţionate 
în același an (2007) în care clădirea (Corpul A al spitalului), în care 
trebuiau instalate, a intrat în consolidare, fiind și în prezent în aceeași 
situaţie, astfel că nu a fost atins scopul investiţiei, acela de a deservi 
blocul operator și secţia de sterilizare, pentru care erau destinate;  

 în perioada 2007-2008, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu s-au 
achiziţionat aparatură medicală și instalaţii în valoare totală de 391 mii lei 
(un aparat pentru explorări funcţionale împreună cu elementele 
componente ale acestuia în valoare totală de 86 mii lei, un 
electroencefalograf în valoare de 59 mii lei și două instalaţii de tratare 
specială a aerului pentru blocul operator, în valoare totală de 246 mii lei), 
finanţate din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) ale 
Ministerului Sănătăţii, care nu sunt utilizate nici în prezent, nefiind atins 
impactul estimat al investiţiei; 

 în anul 2007, la Spitalul Clinic Colentina s-a achiziţionat aparatură 
medicală în valoare de 1.801 mii lei (1 sistem de sterilizare cu plasmă a 
dispozitivelor medicale, de capacitate medie STERAD100S; 2 sisteme de 
sterilizare cu plasmă a dispozitivelor medicale de capacitate mică 
STERADNX; 1 sterilizator cu abur complet automatizat, de capacitate 
medie), finanţată din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii 
(accize) ale Ministerului Sănătăţii, care nu a fost utilizată de unitate, fiind 
transferată la alte unităţi sanitare.  
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Au fost încălcate prevederile: 

 art. 43 (1) și art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art. 36 din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Ministerului 
Sănătăţii Publice, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2006 
privind atribuţiile Serviciului buget şi finanţarea infrastructurii sistemului 
sanitar; 

 art. 29.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Ministerului 
Sănătăţii Publice, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 174/2009 
privind atribuţiile Serviciului infrastructură sanitară, investiţii, dispozitive 
medicale și achiziţii publice. 

Cauza care a condus la producerea abaterilor o constituie neanalizarea cu 
rigurozitate de către persoanele cu atribuţii din cadrul Ministerului Sănătăţi a 
solicitărilor de fonduri publice transmise de direcţiile de sănătate publică, care au 
centralizat solicitările unităţilor sanitare din subordine, în vederea achiziţionării de 
aparatură și echipamente medicale. 

Consecinţa economico-financiară a abaterii constatate o reprezintă neutilizarea 
de către 32 de unităţi sanitare a aparaturii și echipamentelor medicale 
achiziţionate în perioada 2006-2010, din fonduri publice alocate pentru finanţarea 
cheltuielilor de capital. 

La structurile teritoriale  nu există o bază de date permanent actualizată a dispozitivelor medicale, 
astfel încât nu a putut fi asigurată o planificare argumentată a necesităţilor, 
care să conducă la o repartizare optimă a resurselor (Direcţia de Sănătate 
Publică Ialomiţa, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui); 

 au fost achiziţionate în anul 2007 două instalaţii de tratare a aerului în valoare 
de 231 mii lei, care nu se folosesc deoarece sunt mari consumatoare de 
energie electrică și suprasolicită reţeaua electrică a întregului spital (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia - Ialomiţa);  

 au fost achiziţionate în anul 2007 trei truse laparoscopie în valoare de 373 mii 
lei, utilizate în medie la 2-3 intervenţii anual din lipsă de pacienţi (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia - Ialomiţa); 

 estimarea valorii contractelor de proiectare şi a bunurilor ce urmează a fi 
achiziţionate, nu s-a făcut cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile 
publice, fondurile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli nefiind 
fundamentate, ci doar prezentate ca scop și destinaţie, în valoare de 1.075 mii 
lei (Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, Spitalul Municipal Feteşti, Spitalul 
Municipal Urziceni – Ialomiţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad). 

Verificarea utilizării fondurilor în limita bugetului aprobat, potrivit destinaţiei 
specifice, cu respectarea dispoziţiilor legale 

 neînregistrarea garanţiei de bună execuţie în valoare de 182 mii lei (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi); 

 decontarea integrală a lucrărilor de investiţii neexecutate, reprezentând alei 
carosabil, lucrări de reabilitare a instalaţiei de apă, în valoare de 232 mii lei, la 
care s-au calculat penalităţi în sumă de 50 mii lei (Spitalul Orăşenesc Târgu 
Lăpuş - Maramureş, Spitalul de Psihiatrie Cavnic - Maramureş, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Argeş, Spitalul de Pediatrie Piteşti, Spitalul Municipal „Dr. 
Gh. Marinescu” Târnăveni - Mureş, Spitalul Municipal Sighişoara); 

 achitarea în mod eronat a TVA-ului de 24% în loc de 19%, diferenţa fiind în 
valoare de 30 mii lei (Spitalul Orăşenesc Ineu-Arad); 

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, respectiv a gradului de realizare a 
indicatorilor fizici şi de eficienţă 

 nu au fost determinaţi indicatori fizici şi de eficienţă pentru fiecare din 
obiectivele de investiţii propuse şi realizate în perioada 2006-2010 (Direcţia de 
Sănătate Publică Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu-Severin; Spitalul municipal Orşova; 
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Spitalele Orăşeneşti Vânju Mare și Baia de Aramă și Serviciul de Ambulanţă 
Turnu Severin); 

Verificarea modului de recepţionare şi punere în funcţiune a obiectivelor de 
investiţii realizate/achiziţionate, precum şi de reflectare a acestora în evidenţa 
contabilă şi în cea tehnico-operativă 

 nepunerea în funcţiune şi neutilizarea unui aparat de laparoscopie, a grupului 
electrogen și a instalaţiei de tratare specială a aerului, achiziţionate în anul
2008, în valoare de 1.007 mii lei, din lipsă de specialişti, precum şi datorită 
stării precare a instalaţiei electrice şi a lipsei resurselor financiare (Spitalul 
Orăşenesc Târgu Lăpuş - Maramureş, Spitalul Orăşenesc Vişeul de Sus -
Maramureş, Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti - Prahova, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu-Severin - Mehedinţi); 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă, în perioada 2008 – 2009, a activelor fixe 
corporale, reprezentând aparatură medicală și obiecte de inventar în valoare 
de 317 mii lei (Spitalul Municipal „Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni - Mureş, 
Spitalul Judeţean Târgovişte - Dâmboviţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Arad); 

 nemajorarea valorii activelor fixe corporale cu valoarea lucrărilor de reparaţii 
capitale, în valoare de 477 mii lei (Spitalul Municipal Moreni - Dâmboviţa, 
Spitalul Municipal Sighişoara - Mureş); 

 neînregistrarea în contabilitate şi neraportarea în situaţiile financiare a lucrărilor 
de natura investiţiilor executate în perioada 2006-2010, în valoare de 5.040 mii 
lei (Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu-Severin – Mehedinţi, Spitalul de 
Recuperare Brădet - Argeş, Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon” Mioveni - Argeş, 
Spitalul de Pediatrie Piteşti - Argeş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş). 

 
Respectarea principiilor economicităţii, eficienţei și eficacităţii utilizării fondurilor alocate pentru 
cheltuieli de capital 
Constatări      
La structurile teritoriale   în perioada 2007 – 2010, la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin

un număr de 5 ambulanţe tip ACD, nu au fost utilizate din lipsa personalului 
medical specializat (medici). 

În timpul misiunii de audit, ministerul a redistribuit o ambulanţă din judeţul 
Caraș-Severin la Spitalul Clinic de Urgenţă Timișoara UPU SMURD, celelalte 
patru rămânând în continuare în stare de neutilizare la Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Caraș-Severin. 

 un număr de 9 defibrilatoare achiziţionate în anul 2009 pentru dotarea 
ambulanţelor tip A1 și A2 existente în dotarea Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Caraș-Severin, nu au fost utilizate până la data efectuării misiunii 
de audit din lipsa personalului medical specializat (medici), aceste 
defibrilatoare aflându-se depozitate în magazia serviciului judeţean de 
ambulanţă, astfel că au fost imobilizate fonduri publice în valoare de 485 mii lei 
pentru achiziţia unor active fixe care nu au fost utilizate de la data achiziţionării 
și până la data efectuării misiunii de audit; 

 aparatură medicală şi grupuri electrogene în valoare de 188 mii lei, 
achiziţionate în perioada 2006-2010 de către Spitalul de Boli Cronice Baia 
Sprie şi de către Centrul de Sănătate Şomcuta Mare - Maramureş, unităţi 
sanitare care şi-au încetat activitatea în luna martie 2011, în baza prevederilor 
HG nr. 212/09.03.2011 pentru aprobarea programului de interes naţional 
„Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, se află în 
stare de conservare, nefiind utilizate; 

 o trusă laparoscopie şi un grup electrogen, în valoare de 143 mii lei, 
achiziţionate în perioada 2006-2010, de către Spitalele Orăşeneşti Târgu 
Lăpuş şi Vişeul de Sus - Maramureş, sunt neutilizate datorită lipsei de fonduri 
necesare pentru refacerea instalaţiei electrice din spital, reţea aflată într-o 
stare precară. 
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Evaluarea sistemului de control al unităţilor sanitare 

 nu au fost elaborate şi aprobate procedurile operaţionale aferente activităţilor 
specifice desfăşurate în unităţile sanitare şi nu au fost luate măsurile necesare 
pentru elaborarea sistemelor de control managerial (Spitalul Judeţean 
Târgovişte, Spitalul Municipal Moreni, Spitalul Orăşenesc Găeşti - Dâmboviţa, 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Pitești, Spitalul de Pediatrie Piteşti, Spitalul 
Orăşenesc Sf. Spiridon Mioveni, Spitalul Municipal Curtea de Argeş și Spitalul 
de Recuperare Brădet - Argeş); 

 nu au fost efectuate acţiuni de audit intern la unităţile sanitare şi direcţiile de 
sănătate publică, contrar prevederilor art.193, alin.1 din Legea nr. 95/2006 
(Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi, Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi). 

 

Recomandări 
 

 Ordonatorul de credite al Ministerului Sănătăţii va lua măsurile legale necesare 
și va asigura perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor 
metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare care să asigure 
fundamentarea corectă a necesităţii efectuării unei investiţii, ţinându-se cont de 
realitatea faptică, în vederea respectării principiului bunei gestiuni financiare în 
utilizarea fondurilor publice; 

 Ordonatorul de credite al Ministerului Sănătăţii va lua măsuri care să asigure 
supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor 
atât din cadrul entităţii, cât și din cadrul entităţilor subordonate, şi îndeplinirea 
de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi 
responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în 
efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, 
ineficace sau ineficient; 

 Ordonatorul de credite al Ministerului Sănătăţii va lua măsuri care să asigure 
urmărirea derulării proceselor investiţionale, precum și identificarea cauzelor şi 
a măsurilor ce se impun pentru remedierea problemelor apărute în 
implementarea unui obiectiv de investiţii; 

 Ordonatorul de credite al Ministerului Sănătăţii va lua măsuri care să asigure, 
ca structurile sale de specialitate, responsabile cu coordonarea strategiilor şi 
programelor de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, să efectueze analize 
periodice referitoare la situaţia utilizării aparaturii și echipamentelor medicale 
aflate în dotarea unităţilor sanitare și va dispune măsurile legale care se impun 
în cazul în care se constată nepunerea în funcţiune sau neutilizarea acestora; 

 În cazul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii „MS Curie”, ordonatorul de 
credite al Ministerului Sănătăţii va lua măsurile legale care să conducă la 
demararea activităţii în cadrul compartimentelor de chirurgie cardiovasculară și 
de neurochirurgie pediatrică, precum și la punerea în funcţiune și la utilizarea 
aparaturii și echipamentelor medicale achiziţionate în perioada 2009-2010; 

 Direcţiile de Sănătate Publică şi unităţile sanitare vor dispune şi organiza 
sistemul de control intern/managerial, ţinând cont de particularităţile și cadrul 
legal de organizare și funcţionare a entităţii, potrivit prevederilor OMFP nr. 
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele 
de management/control intern la entităţile publice și pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial. 
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7. Auditul performanţei privind utilizarea fondurilor  
aferente infrastructurii IT la ordonatorii principali de credite  

din administraţia publică centrală 
 
Scurtă prezentare Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), este organizat şi 

funcţionează, potrivit HG nr. 12/16.01.2009 (actualizată), ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, având, printre altele, şi rolul de a realiza politica Guvernului în 
domeniul tehnologiei informaţiei, al serviciilor societăţii informaţionale şi ale 
societăţii bazate pe cunoaştere. 

Acţiunea de audit s-a desfăşurat la MCSI, fiind precedată de o acţiune de 
documentare la 15 entităţi din administraţia publică centrală: Academia Română 
(AR), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Casa Naţională de Pensii Publice 
(CNPP), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE), Ministerul Administraţiei și Internelor (MAI), Ministerul Apărării 
Naţionale (MApN), Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional (MCPN), Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), Ministerul Economiei, Comerţului și 
Mediului de Afaceri (MECMA), Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
(MMFPS), Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), Ministerul Sănătăţii (MS), 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI). 

Scop:  evaluarea principalelor aspecte privind acţiunea de audit a urmărit, pe o 
perioadă de 3-5 ani anteriori, care este situaţia acestora cu privire la 
informatizarea activităţii specifice curente, prin prisma fondurilor alocate, a 
dotării din punct de vedere hardware și software și a personalului implicat. 
Raportul de audit a avut la bază atât constatările de la nivelul MCSI, cât și cele 
obţinute prin acţiunile de documentare, efectuate la cei 15 ordonatori principali 
de credite, în vederea fundamentării unor acţiuni de audit viitoare, funcţie de 
constatările rezultate din această acţiune. 

 
Obiectivul general al auditului la MCSI și cele 15 entităţi publice centrale, a constat în evaluarea 
aplicaţiilor și proiectelor derulate/finalizate în ultimii ani, analiza infrastructurii legate de tehnologia 
informaţiei și comunicaţiilor (TIC) prin prisma instrumentelor, tehnologiilor informatice şi 
infrastructurii aferente furnizării unor servicii de calitate pentru cetăţeni, a schimbului de informaţii 
între instituţiile din administraţia publică centrală și locală, în vederea creșterii eficienţei utilizării 
fondurilor publice alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fonduri europene, împreună cu 
formularea unor recomandări privind corectarea și evitarea unor disfuncţionalităţi din domeniul 
tehnologiei informaţiilor, legate de dotarea cu echipamente, realizarea, implementarea și 
exploatarea aplicaţiilor, operaţionalizarea cadrului de interoperabilitate, finanţarea proiectelor, toate 
acestea pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite și evitarea unor paralelisme sau alocării nejustificate 
de fonduri şi pentru îndeplinirea condiţiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
Constatări  pentru investiţiile din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nu 

există reglementări legale cu privire la fundamentarea şi aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai unor asemenea investiţii. 

Acest lucru se impune mai ales datorită faptului că în sectorul bugetar acest tip 
de investiţii ocupă un loc important. Astfel, în timp ce pentru investiţii din alte 
domenii, aprobarea acestora este reglementată, în funcţie de importanţa, 
volumul şi amploarea lor, de către Guvern, același lucru nu se întâmplă și 
pentru ordonatorii de credite care acţionează în domeniu TIC, deşi acestora le 
sunt alocate fonduri a căror volum depăşește pragurile valorice pentru care ar 
fi necesară aprobarea Guvernului. 

Consecinţa acestui fapt constă în aceea că nu se respectă prevederile legale 
în vigoare, respectiv art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
care stabilește limitele valorice privind competenţele de aprobare a 
documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi care se 
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finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, la pragul de 28 milioane lei de la 
care este necesară aprobarea Guvernului. 

În felul acesta, ordonatorii de credite modifică cu o mai mare ușurinţă 
indicatorii proiectelor de investiţii, acest fapt conducând de cele mai multe ori 
fie la prelungirea duratei de execuţie a proiectelor, fie la suplimentarea 
volumului de fonduri necesar realizării acestora, așa cum s-a constatat că s-a 
întâmplat în cazul Sistemului Informatic Unic Integrat, implementat la CNAS, 
sau chiar la schimbarea parametrilor/indicatorilor de performanţă iniţiali. 

 s-a constatat că în ceea ce priveşte costurile proiectelor de investiţii nu există
normative de cheltuieli aşa cum se întâmplă în alte domenii de activitate, ca de 
exemplu HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice; Ordinul MFP nr. 2748/2010
privind categoriile de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind asigurarea dezvoltării economice durabile şi HG nr. 1394/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport. 

Astfel, pentru obiective similare de investiţii din domeniul TIC cheltuielile diferă 
semnificativ atât în ceea ce priveşte dotarea tehnică cu echipamente hardware, 
cât şi în ceea ce priveşte aplicaţiile software şi infrastructura de comunicaţii. 

În acest sens, în cursul anului 2011, MCSI a făcut demersuri pentru elaborarea 
unui proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea unor standarde de 
calitate şi de cost pentru sisteme de calcul achiziţionate din fonduri publice, 
demersuri care până în prezent nu s-au concretizat. Proiectul a fost propus 
spre dezbatere publică pe site-ul MCSI în luna martie a.c. şi, în urma 
observaţiilor primite, a fost retras pentru reanalizare. 

 s-a constatat că nu există o concepţie unitară cu privire la punerea în practică 
a unei problematici similară entităţilor publice, legată de domeniul TIC, astfel 
încât diverşi ordonatori de credite rezolvă în mod diferit acelaşi aspect al unei 
probleme specifice acestui domeniu. Spre exemplu, problematica referitoare la 
raportări financiar-contabile, investiţii și achiziţii publice, calculul salariilor, 
managementul documentelor etc., deşi ar trebui coordonate, uniformizate şi 
rezolvate identic în sectorul bugetar, proiectarea şi implementarea de aplicaţii 
care să le pună în practică se realizează de către ordonatorii de credite prin 
contractare de la diverşi furnizori, alegând soluţii diferite, cu costuri diferite, 
astfel că în final se poate ajunge la o risipă de fonduri de la bugetul de stat. Pot 
fi amintite aici aplicaţiile financiar-contabile utilizate în cadrul MS și MDRT sau 
cele din cadrul MAE, AR și MECMA. Un exemplu de bună practică în acest 
sens este cel legat de modalitatea de implementare, la începutul acestui an, a 
declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formular D112) de 
către MFP/ANAF, în colaborare cu CNPP, CNAS, ANOFM, STS. Au fost 
stabilite cerinţele funcţionale, dar s-au furnizat tuturor entităţilor publice și 
private și soluţiile tehnice aferente pentru uniformizarea raportării pe linia 
contribuţiilor sociale, evitându-se astfel disfuncţionalităţi și situaţii de operare 
neomogenă a unor posibile aplicaţii.  

 în ceea ce privește serviciile de editare a paginilor web, cu unele excepţii (MAI, 
MApN), acestea se realizează prin contractare cu firme de soft. Se constată că 
nu de puţine ori instrucţiunile existente în „Ghidul privind realizarea paginilor 
web pentru administraţia publică centrală şi locală din România”, editat de 
MCSI, nu se respectă, în sensul că informaţiile prezentate nu sunt actualizate 
la timp (mai ales după schimbarea echipelor de conducere) sau accesarea 
acestora nu este suficient de prietenoasă. Exceptând operaţiunea de 
contorizare a celor care accesează pagina de web a instituţiei publice nu se 
realizează nici o altă analiză legată de reacţia vizitatorilor paginii web, de 
impresiile acestora, de opiniile și sugestiile lor legate de conţinutul și grafica 
paginii web. 
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 a rezultat că aproape în toate cazurile analizate legătura de tip informatic de la 
ordonatorii principali de credite la ordonatorii secundari şi terţiari este aproape 
inexistentă sau insuficientă. Astfel, în unele cazuri, cele mai multe baze de 
date şi aplicaţii software se regăsesc la ordonatorii secundari şi terţiari, iar la 
nivelul multor ordonatori principali de credite (de ex. MMFPS, MCPN, MADR, 
MS) accesul la aceste informaţii nu se realizează direct, prin mecanisme 
informatice, ci off-line, pe suport optic, magnetic sau chiar pe hârtie. În felul 
acesta politicile şi strategiile ministerelor nu se bazează pe prelucrări on-line, 
în timp real, ale informaţiilor conţinute în bazele de date proprii, impietând 
asupra activităţii curente de monitorizare, coordonare şi control. 

 s-a constatat că problematica TIC este tratată în mod diferit din punct de 
vedere al realizării acesteia. 

În majoritatea cazurilor ordonatorii de credite au constituite, prin organigrama 
lor, compartimente aferente domeniului TIC. Acestea sunt prevăzute cu 
personal de specialitate care, cel mai adesea, rezolvă probleme legate de 
implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice, întreţinerea şi 
exploatarea echipamentelor de calcul şi a infrastructurii de comunicaţii. În 
schimb proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor este, de cele mai multe ori,
contractată cu firme specializate deoarece personalul propriu fie este 
insuficient, fie nu deţine expertiza necesară realizării unor programe/proiecte 
de anvergură şi nici nu este stimulat corespunzător. Există astfel riscul unei 
migraţii accentuate către sectorul privat intern şi extern. S-au constatat cazuri 
în care activitatea specifică domeniului TIC la ordonatorii de credite este 
externalizată complet spre firme din sectorul privat care realizează, pe lângă 
proiectarea şi implementare aplicaţiilor, activităţi de service şi întreţinere a 
echipamentelor, inclusiv administrarea generală a sistemelor de calcul, din 
punct de vedere al echipamentelor, al sistemelor de operare şi al bazelor de 
date, al securităţii fizice şi logice, al aplicaţiilor, subsistemelor şi reţelelor de 
comunicaţii. În acest ultim caz, se invocă drept motivaţie din partea factorilor 
de decizie imposibilitatea recrutării personalului IT, cu înaltă calificare, care să 
asigure administrarea principalelor laturi ale sistemelor informatice. Motivul cel 
mai des invocat este legat de nivelul redus al salarizării personalului IT din 
sectorul bugetar şi de faptul că, deşi externalizarea duce la creşterea costurilor 
de administrare a sistemelor informatice, inclusiv prin facturarea taxei pe 
valoare adăugată aferentă serviciilor prestate, soluţia în sine contribuie totuşi la 
sporirea siguranţei şi a confortului din punct de vedere al managementului 
riscurilor. Considerăm că, opţiunea de externalizare a administrării globale a 
sistemelor de calcul vine să rezolve, pe moment, aspecte legate de 
gestionarea mai puţin adecvată a resurselor umane la nivelul unor ordonatori 
de credite. Decizia în sine este una strategică care nu diminuează cu nimic 
responsabilitatea conducerii privind asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi 
disponibilităţii datelor în condiţii de securitate şi continuitate a activităţii. 
Această soluţie implică asumarea unor riscuri semnificative, legate de 
creşterea dependenţei de furnizorul de servicii IT, pierderea flexibilităţii 
sistemului, pierderea specialiştilor interni şi a expertizei în domeniu, rezistenţa 
personalului propriu, asigurarea integrităţii mediului informatic, dar mai ales, 
pierderea controlului privind securitatea sistemului. Cu toate acestea, chiar şi 
în cazurile descrise anterior, la anumiţi ordonatori de credite unde gradul de 
externalizare a activităţilor aferente domeniului TIC este accentuat (ex. 
ANOFM, MADR, MMP, MCSI), se observă că se menţin compartimente proprii 
cu profil informatic, ceea ce presupune cheltuieli de personal suplimentare. 

 în ceea ce priveşte numărul de personal aferent activităţii de TIC, s-a evidenţiat 
o paletă destul de diversificată de aspecte. Se observă situaţii când există 
angajată doar o singură persoană de specialitate (MADR, MS) sau când 
activităţii TIC nu îi este alocată nicio persoană (ex. MCPN). Pe de altă parte, în 
cifre absolute, au fost constatate situaţii în care numărul personalului aferent 
domeniului TIC este destul de ridicat, ca de exemplu, aparatul central MAI – 88 
(în 2011), CNPP – 22, MAE – 21. Nu același lucru se poate afirma în ceea ce 
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privește ponderea numărului de personal IT în totalul angajaţilor. Astfel, din 
datele furnizate și centralizate, a rezultat că ponderea variază de la 0%, în cazul 
MCPN, se situează sub 0,01% la majoritatea entităţilor analizate (MS, MMFPS, 
MADR, MTI, MMP, MDRT, MAE, AR, MECMA), atinge valori subunitare în cazul 
MApN (0,5%) și a ordonatorilor implicaţi în aria de gestionare a contribuţiilor 
sociale (ANOFM – 0,5%, CNAS - 7%, CNPP - 0,8%), atingând, în cursul anului 
2011, o pondere deosebită (12%) în cazul aparatului central al MAI. De remarcat 
că, în acest ultim caz ponderea personalului TIC din aparatul central al MAI, în 
total personal, s-a situat la 26% în cursul anului 2010. 

Toate aceste aspecte reflectă, în realitate o subdimensionare, respectiv o 
supradimensionare accentuată a compartimentelor de specialitate TIC. 

 în privinţa fondurilor alocate domeniului TIC, există o mare diversitate ca volum 
şi structură, funcţie de problematică, stadiul de realizarea a aplicaţiilor, gradul 
de externalizare, personalul implicat, dotarea cu echipamente de calcul etc. 
Pentru perioada analizată se pot evidenţia, funcţie de mărimea şi volumul de 
activitate al ordonatorilor de credite, situaţii de sume alocate care merg de la 
31 mii lei (Academia Română în 2010) până la 23.625 mii lei (MApN în 2010), 
aproximativ 12.860 mii lei (ANOFM în 2010) sau 82.445 mii lei (MAI în 2011). 
În unele cazuri (MADR), deşi în fiecare an au fost prevăzute sume în 
programul de achiziţii, acestea nu s-au realizat decât în mică măsură şi s-au 
reluat în anii următori. Uneori, deşi a fost vorba de cheltuieli de natura 
investiţiilor acestea au fost finanţate de la capitolul de materiale şi servicii 
(CNAS, MCPN). 

 s-a evidenţiat faptul că la nivelul MCSI există preocupare pentru realizarea 
unui cadrul de interoperabilitate funcţional care să contribuie, printre altele, la 
asigurarea coerenţei, preciziei, completitudinii şi operativităţii informaţiei 
economico-sociale, la asigurarea accesului instituţiilor de stat decidente la un 
fond comun de date, informaţii şi cunoştinţe. Pornind de la obiectivul de 
guvernare legat de implementarea unui cadru strategic unitar şi coerent, 
respectiv „Strategia România Digitală - e-strategia pentru o societate 
informaţională" și interoperabilitatea, ca direcţie strategică în acest sens, MCSI 
a elaborat și propus spre dezbatere publică un „Proiect de lege privind cadrul 
de interoperabilitate al sistemelor societăţii informaţionale” - Cadrul Naţional de 
Interoperabilitate și Norme tehnice şi metodologice privind Cadrul Naţional de 
Interoperabilitate. 

Pe de altă parte la nivelul ordonatorilor de credite s-a constatat că deși există 
rezultate concrete în acest sens (MAI, cu unităţile sale subordonate, CNAS) și 
deschiderea necesară punerii în aplicare a acestui concept, nu s-au întreprins 
măsuri suficiente pentru definirea standardelor şi arhitecturii tehnice pentru 
aplicaţiile administraţiei publice, standardizarea proceselor şi a datelor în 
administraţie, și, mai ales, pentru reducerea cheltuielilor IT prin utilizarea pe 
scară largă a soluţiilor centralizate şi creşterea interoperabilităţii noilor proiecte 
IT într-o manieră unitară, prin utilizarea unei infrastructuri comune şi a unor 
standarde deschise. 

 deşi la nivelul MCSI există preocupare pentru realizarea unui portal care să 
deservească funcţia de administrare şi gestiune şi cea de monitorizare, 
evaluare, promovare, coordonare şi control al realizării politicilor de profil pe 
care MCSI trebuie să le îndeplinească în vederea atingerii obiectivelor din 
domeniul său de activitate, nu au putut fi identificate inventare şi situaţii 
complete privind echipamentele, aplicaţiile şi proiectele existente, în derulare şi 
în perspectivă, astfel încât să poată fi evitate paralelismele legate de 
achiziţionarea unor aplicaţii şi proiecte deja existente. Un astfel de mecanism 
se consideră a fi util şi în situaţia în care anumite echipamente devin, pe 
parcursul ciclului de viaţă, mai puţin utile unei entităţi, dar pot fi redistribuite 
celor care au un deficit de astfel de echipamente. În acest sens, se poate 
exemplifica prin aceea că, după campania de scanare a carnetelor de muncă, 
un număr scannere de la CNPP ar putea fi redistribuite unor instanţe de 
judecată pentru scanarea şi arhivare dosarelor aflate pe rol. Aceeași 
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redistribuire de echipamente poate fi luată în calcul și în cazul unui număr 
important de servere de la CNAS care nu mai sunt utilizate odată cu trecerea 
la versiunea centralizată on-line a Sistemului Informatic Unic Integrat. 

 la nivel guvernamental există contracte, încheiate în 2004 și 2009, cu firma 
Microsoft privind achiziţia de licenţe pentru software-ul de bază. În ceea ce 
privește contractul din 2004 s-a constatat că nu există o evidenţă clară cu 
privire la numărul şi administrarea acestora. Totodată, la nivelul unor ministere 
(MAE pentru aparatul extern şi MAI pentru ofiţerii de legătură) s-au constatat 
situaţii legate de achiziţionarea unor echipamente pe plan extern, împreună cu 
sisteme de operare și software de aplicaţie având licenţe, de cele mai multe ori 
preinstalate (OEM – Original Equipment Manufacturer), fără a se verifica 
posibilitatea de a beneficia de pe urma contractelor amintite anterior şi cu riscul 
efectuării unor plăţi neeconomicoase pentru aceste licenţe. 

 în ceea ce priveşte strategiile legate de activitatea curentă a fiecărui ordonator 
de credite şi, legat de acestea, strategiile IT care ar trebui să vină în sprijinul 
aducerii la îndeplinire a obiectivelor şi măsurilor prezente în planurile strategice 
de acţiune ale entităţilor analizate, s-a constatat faptul că, exceptând 
ordonatorii de credite unde aceste aspecte sunt puternic reglementate (MApN, 
MAI, AR), aceste strategii prezintă idei disparate, nu sunt suficient de coerente, 
sunt lipsite de viziune, nu sunt aliniate la realitatea imediată, sunt superficiale 
sau nu sunt formalizate (MADR, MCPN). Se constată astfel o insuficientă 
implicare la nivelul ministerului de resort în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului acestuia „de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în 
vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor 
guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, 
tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi societăţii 
bazate pe cunoaştere”. 

 auditul a scos în evidenţă că deşi au fost întreprinse eforturi financiare 
semnificative există ordonatori de credite care se confruntă cu situaţia unor 
echipamente insuficiente (MTI) sau care prezintă fenomene de uzură fizică 
şi/sau morală. Aceasta se datorează faptului că unul din obiectivele MCSI, în 
calitate de coordonator al problematicii TIC, acela „de a asigura administrarea,
gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică 
din domeniul său de activitate, în condiţiile legii”, nu este suficient susţinut 
pentru evitarea situaţiei unor dotări necorespunzătoare, insuficiente, 
supradimensionate sau paralele. 

Același lucru se constată și legat de faptul că activitatea TIC de la nivelul 
ordonatorilor secundari și terţiari de credite nu este coordonată corespunzător de 
către ordonatorii principali de credite, ierarhic superiori (de ex. MCPN, MADR).  

 legat de fondurile alocate pentru achiziţia de echipamente, soluţii informatice și 
crearea și/sau modernizare infrastructurii de comunicaţii, s-a constatat că, deși 
la nivelul sectorului bugetar, pentru domeniul TIC, au fost repartizate și 
cheltuite sume de ordinul sutelor de milioane de euro, nu există la nivelul MCSI 
o evidenţă clară a acestora din punct de vedere al volumului și surselor de 
provenienţă, a stadiului de îndeplinire a scopului și obiectivelor pentru care 
sistemele/aplicaţiile/programele/proiectele au fost achiziţionate sau 
implementate, a gradului de utilizare a acestora etc. Având în vedere că partea 
cea mai importanta a finanţării investiţiilor privind infrastructura IT a avut drept 
sursă fonduri comunitare pre și post aderare, care au făcut obiectul diverselor 
acţiuni de control și audit financiar și al performanţei, efectuate de organismele 
și organele interne și externe abilitate. Nici în acest sens nu se poate vorbi de 
o evidenţă clară, centralizată legată de constatările și recomandările rezultate 
în urma acestor acţiuni, precum și a măsurile întreprinse în legătură cu modul 
de aducere la îndeplinire a acestora. Lipsește astfel o bază de date cu 
informaţii legate de aceste aspecte, care din punct de vedere al utilizării 
fondurilor publice, pot contribui substanţial la stabilirea unui cadru de bună 
practică în domeniu. S-ar putea astfel evita sau diminua apariţia unor 
fenomene negative cum ar fi cele legate de sistarea unor proiecte, așa cum s-a 
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întâmplat cu proiectul de informatizare a spitalelor de la MS unde, deși au fost 
cheltuite fonduri de circa 11 mil. USD, proiectul a fost stopat, fără a-și dovedi 
eficienţa și eficacitatea. 

 la nivelul entităţilor analizate sunt utilizate, stocate și procesate volume mari de 
date, majoritatea având caracter sensibil. Riscul pierderii confidenţialităţii, 
completitudinii și corectitudinii acestor date impune măsuri de siguranţă sporite 
din partea celor care le deţin și le prelucrează. Deși s-au făcut și se fac eforturi 
apreciabile legate de asigurarea securităţii fizice și logice a datelor, de 
implementare a unor planuri de asigurare a continuităţii activităţii și de refacere 
în caz de dezastru nu doar la entităţile cu reglementări bine stabilite în 
domeniu (MApN, MAI), ci și la restul ordonatorilor de credite (CNAS, CNPP, 
MAE, ANOFM etc.) s-a constatat că, legat de problematica expusă anterior,
există încă suficiente aspecte legate de implementarea unor elemente de bună 
practică în vederea diminuării riscurilor aferente domeniului TIC, în special cele 
legate de securitatea și protecţia datelor la atacuri din exterior, dar mai ales la 
cele din interior, la asigurarea continuităţii activităţii și a posibilităţii refacerii în 
caz de dezastru. Sunt vizate aici serviciile de comunicaţii de date, de 
constituire și administrare unitară a centrelor de date, de amplasarea și 
realizarea centrelor de back-up. Un exemplu de bună practică în domeniu este 
cel legat de asigurarea comunicaţiilor de date şi găzduirea centrelor de profil 
prin intermediul STS. 

  

Raportul de audit, încheiat la nivelul MCSI, în urma concilierii, nu cuprinde puncte de vedere divergente, el 
fiind însuşit în totalitate de ordonatorul principal de credite. 

Concluzii 
 

Concluzia generală constă în aceea că deși, ca tendinţă, se observă că instituţiile 
publice din România și-au îmbunătăţit vizibil performanţele, beneficiind în prezent 
de o mai mare disponibilitate a resurselor și a serviciilor adresate cetăţenilor, că și-
au automatizat deja o parte din operaţiuni, propunându-și să devină mai deschise și 
mai transparente în relaţia cu publicul, procesul de informatizare a administraţiei 
publice este unul complex și de durată, care necesită o abordare etapizată, în 
contextul în care nu există o coordonare suficientă în ceea ce privește alocarea și 
cheltuirea fondurilor bugetare pentru domeniul tehnologiei informaţiei și 
comunicaţiilor. Lipsește, de multe ori, legătura de natură informatică între 
ordonatorii principali de credite și cei secundari sau terţiari, din subordine. În ceea 
ce privește dotarea tehnică există o diversitate mare de echipamente, cu grad 
diferit de uzură fizică și morală, se întâlnesc chiar situaţii de paralelisme sau dotări 
insuficiente, lipsind o evidenţă clară cu privire la dotare și aplicaţii, la nivel naţional. 
Personalul calificat, aferent domeniului TIC, are o pondere care variază de la 0 la 
12% din totalul personalului, menţinându-se compartimente de profil propriu, în 
contextul externalizării activităţii respective. Aceeași aplicaţie, ca funcţionalitate, se 
regăsește implementată diferit, contractată diferit, exploatată și plătită diferit.  

 

Recomandări  
 

 în măsura în care un ordonator de credite iniţiază un act normativ din domeniul 
său de activitate, cu impact asupra prelucrării automate a datelor, odată cu 
actul normativ respectiv este necesară și utilă realizarea, în vederea 
diseminării acesteia la utilizatorii finali, a soluţiei tehnice informatice de 
transpunere în practică a prevederilor actului normativ propus, prevăzându-se 
în bugetul său propriu fondurile necesare pentru aceasta;  

 MCSI, în calitatea sa de coordonator al activităţii guvernamentale în domeniul 
tehnologiei informaţiei și al societăţii informaţionale, împreună cu ceilalţi 
ordonatori principali de credite va lua măsurile necesare pentru realizarea unor 
sisteme informatice integrate ale ministerelor, de tip ierarhic-piramidal, astfel 
încât informaţia în format digital, existentă la ordonatorii secundari și terţiari din 
subordine, să poată fi prelucrată automat într-un mod unitar și centralizat, în 
timp real, la nivelul ministerului şi, în măsura posibilităţilor, la nivelul 
Guvernului; 
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 având în vedere extinderea fenomenului de externalizare a activităţilor aferente 
domeniului TIC, MCSI, împreună cu ordonatorii de credite, va proceda la
efectuarea unei analize SWOT detaliate, legate de tipurile de externalizări 
existente în domeniu, evidenţiindu-se atât punctele tari, cele slabe, 
ameninţările și oportunităţile, cât mai ales rezultatele obţinute, aspectele 
pozitive și negative cu care ordonatorii de credite direct implicaţi s-au 
confruntat, modul de respectare a clauzelor și condiţiilor de calitate și 
confidenţialitate prevăzute în contracte, implicaţiile legate de personalul propriu 
etc. Această analiză va constitui punctul de plecare în vederea elaborării unui 
ghid de bune practici legat de activitatea de externalizare a activităţilor din 
domeniul TIC, ghid care trebuie să stea la baza fundamentării unor decizii 
concrete legate de decizia de externalizare sau nu a unor activităţi și operaţii 
aferente domeniului informatic, la ordonatorii de credite; 

 având în vedere situaţiile concrete constatate în ceea ce privește numărul și 
structura personalului care își desfășoară activitatea în domeniul tehnologiei 
informaţiei, MCSI va analiza, împreună cu factorii implicaţi de la nivelul 
ordonatorilor de credite, situaţia existentă și va proceda la elaborarea unor 
normative de personal pentru activitatea din domeniul TIC, în funcţie de diverși 
parametri – complexitatea activităţii, volum de tranzacţii, gradul de 
externalizare etc., normative pe baza cărora se va putea fundamenta mai bine 
structura organizatorică a entităţilor publice și, implicit, volumul și structura 
cheltuielilor de personal; 

 exceptând achiziţiile din domeniul TIC reglementate expres prin acte normative 
dedicate, se recomandă ca MCSI să analizeze posibilitatea adoptării unor 
proceduri nu doar de avizare ci și de achiziţie centralizată de tehnică de calcul, 
la nivelul întregului aparat al administraţiei centrale și locale, fapt ce ar putea 
conduce la o standardizare și uniformizare a soluţiilor, la accelerarea 
procesului de achiziţie, la micșorarea birocraţiei și diminuarea accentuată a 
fondurilor publice alocate. De altfel, experienţa dobândită în privinţa achiziţiei 
centralizate de licenţe Microsoft a dovedit acest lucru; 

 se vor continua demersurile legate de crearea cadrului naţional de 
interoperabilitate adecvat, care să asigure un grad înalt de standardizare, 
compatibilitatea sistemelor IT, sisteme de securitate performante, unificarea 
sistemelor de codificare, un cadru legislativ care să reglementeze sub toate 
aspectele schimbul de informaţii între instituţiile din administraţia publică. 

Totodată este necesară evaluarea sistemelor din instituţiile publice în vederea 
stabilirii unui cadru comun de interoperabilitate, lansarea unui proiect 
interministerial pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea cadrului de 
interoperabilitate, implementarea standardelor care să permită 
interoperabilitatea sistemelor, integrarea informaţiei şi a reţelelor; 

 MCSI va continua să depună diligenţele necesare, inclusiv prin 
operaţionalizarea portalului propus, în vederea efectuării, la nivelul 
ordonatorilor de credite, a unui recensământ pentru cunoașterea stării de fapt 
cu privire la dotarea hardware și software existentă, a aplicaţiilor, proiectelor și 
gradului de utilizare a acestora, astfel încât să se evite, acolo unde este cazul, 
achiziţia de noi echipamente, programe, licenţe, în măsura în care acestea 
există sau se găsesc în excedent la unii ordonatori de credite și de unde pot fi 
redistribuite în vederea utilizării eficiente a acestora și a fondurilor publice 
alocate; 

 în vederea evitării achiziţionării de licenţe suplimentare Microsoft, care fac 
obiectul acordului guvernamental, MCSI va efectua o inventariere a licenţelor 
distribuite și va proceda la regularizarea eventualelor diferenţe în funcţie de 
situaţia existentă pe teren. Acţiunea de inventariere se va extinde la MAI și 
MAE pentru licenţele aferente echipamentelor achiziţionate pe plan extern, 
pentru clarificarea eventualelor anomalii; 

 pornind de la funcţia MCSI de coordonare a domeniului TIC și pentru evitarea 
unor cheltuieli neeconomicoase, a unor paralelisme sau dotări în exces, 
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necorespunzătoare sau insuficient documentate, se recomandă avizarea de 
către minister a fiecărei propuneri privind achiziţionarea de echipamente sau 
proiecte informatice, e eventualelor extinderi sau modificări de sisteme 
informatice și, în general, a tot ce este legat de dotarea și funcţionarea 
domeniului TIC din sectorul bugetar; 

 întreprinderea demersurilor necesare în vederea creării și populării unei baze 
de date publice cu privire la proiectele existente sau încheiate, care să 
cuprindă informaţii legate de sursa de finanţare, procedura de achiziţie, părţile 
contractante, volumul cheltuielilor efectuate, stadiul de realizare, domeniul de 
aplicabilitate, litigii pe parcursul duratei de viaţă, rezultatul acţiunilor de 
verificare, control și audit în aceeași perioadă, modul de îndeplinire a 
recomandărilor dispuse, efecte economico-sociale, indicatori de performanţă și 
gradul de îndeplinire a acestora și, în general, orice informaţie care ar putea fi 
utilă în situaţii similare și care să contribuie la stabilirea unui cadru de bune 
practici în domeniu și la evitarea unor eșecuri datorate cheltuirii banilor publici 
în mod ineficient; 

 în vederea diminuării riscurilor aferente domeniului TIC, în special cele legate 
de securitatea și protecţia datelor la atacuri din exterior, dar mai ales la cele 
din interior, la asigurarea continuităţii activităţii și a posibilităţii refacerii în caz 
de dezastru MCSI, împreună cu STS și autorităţile publice direct interesate va 
proceda la extinderea și generalizarea experienţei pozitive legate de 
infrastructura de comunicaţii, de tendinţa de constituire și administrare a 
centrelor de date și a centrelor de back-up. 

  

Recomandări privind 
perfecţionarea 
legislaţiei 
 

 MCSI, împreună cu MFP, va depune diligenţele necesare în vederea adaptării 
cadrului normativ în vigoare cu privire la aprobarea investiţiilor din domeniul 
TIC, având în vedere că în prezent pentru acest sector nu există proceduri 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor asemenea investiţii 
(volumul, durata, principalii indicatori de eficienţă economică etc.); 

 MCSI va relua iniţiativa și va urgenta demersurile privind elaborarea unui 
proiect de hotărâre de guvern prin intermediul căreia să se aprobe standarde 
de calitate și cost pentru sistemele de calcul achiziţionate din fonduri publice, 
demers iniţiat la începutul acestui an și retras spre reanalizare. 

Prin elaborarea acestui proiect se va putea fundamenta şi implementa cadrul 
necesar uniformizării soluţiilor tehnice care va avea drept consecinţă realizarea 
unor importante economii la bugetul de stat, cu efect favorabil şi un puternic 
impact asupra interconectării sistemelor de calcul şi realizării cadrului naţional 
de interoperabilitate a acestora. 

 
 
 
 
 
 
 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  83 
 

8. Auditul performanţei sistemului public de pensii  
 

Scurtă prezentare 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), este instituţie publică autonomă de 
interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

CNPP are în subordine casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate 
juridică, precum și Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie 
ştiinţifică.        

Obiectivul general Obiectivul general al auditului performanţei sistemului public de pensii îl constituie 
examinarea performanţei politicilor, programelor, organizării şi managementului 
CNPP, ca entitate ce asigură gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
atât sub aspectul asigurării resurselor bugetului, cât și sub raportul cheltuirii 
banului public, prin urmărirea încadrării în principiile de economicitate, eficienţă și 
eficacitate. 

Obiectivele specifice  Obiectivele specifice acţiunii de audit al performanţei sistemului public de pensii 
care au fost urmărite în activitatea desfășurată au constat în formularea unor 
concluzii cu privire la: 

 modul de colectare, gestionare și administrare a veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 

 efectuarea unor examinări independente, cu privire la economicitatea, 
eficienţa şi eficacitatea managementului a realizării activităţii potrivit 
atribuţiilor legale, precum şi economicitatea, respectiv eficienţa şi 
eficacitatea mijloacelor utilizate;  

 identificarea şi analizarea cauzelor care au determinat un nivel redus în 
colectarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat; 

 cheltuirea eficientă a surselor bugetului asigurărilor sociale de stat, precum 
și gestionarea corespunzătoare a excedentului sistemului de accidente și 
boli profesionale; 

 formularea de recomandări pentru entitatea auditată, pe baza constatărilor 
şi  concluziilor rezultate din activitatea de audit. 

 Constatările identificate au fost:   

 

Modul de colectare, gestionare și administrare a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. Cauze
care au determinat un nivel redus în colectarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat 
Constatări:   necorelarea vărsămintelor efectuate către fondurile de pensii administrate 

privat (Pilonul II) cu sumele efectiv încasate, ce trebuie comunicate de către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

Casa Naţională de Pensii Publice în calitate de instituţie de evidenţă în relaţia 
cu sistemul de pensii private calculează, pentru fiecare participant, cuantumul 
contribuţiei datorate fondului de pensii administrat privat, luând în considerare 
contribuţia individuală de asigurări sociale înscrisă în declaraţiile privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul 
asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori la CNPP sau, după caz, în 
declaraţia de asigurare la sistemul public de pensii pentru persoanele fizice 
asigurate pe bază de declaraţie de asigurare.  

Ca atare, virarea sumelor către fondurile de pensii administrate privat se 
efectuează prin aplicarea procentului prevăzut de lege, la nivelul obligaţiilor de 
plată declarate de către angajatori/asiguraţi prin declaraţiile nominale, fără a 
exista certitudinea că sumele au fost efectiv plătite de către angajatori și fără a 



Pagina  84   Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

avea posibilitatea urmăririi nivelului real al vărsămintelor efectuate de către 
aceștia, având în vedere că urmărirea modului de efectuare a vărsămintelor 
este sarcina organelor fiscale (ANAF). 

În perioada 2008-2010 viramentele efectuate către fondurile de pensii 
administrate privat au fost în sumă totală de 3.710.919 mii lei, reprezentând 
3,80% din încasările efectiv realizate de bugetul de asigurări sociale de stat în 
această perioadă (fără subvenţia primită de la bugetul de stat). 

În același timp, CNPP mai efectuează pentru fondurile de pensii administrate 
privat și următoarele operaţiuni: 
 întocmeşte liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de 

pensii, liste în care sunt înregistraţi participanţii şi cuantumul contribuţiei 
datorate de către aceştia; 

 transmite fondurilor de pensii până cel târziu în data de 20 a lunii 
următoare celei de depunere a declaraţiei nominale, listele nominale de 
viramente; 

 transmite instituţiei de colectare (ANAF) situaţia pe plătitori, persoane 
juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau entităţi 
asimilate angajatorului, sumele datorate cu titlu de contribuţie de asigurări 
sociale, astfel cum au fost declarate, în vederea verificării/urmăririi plăţilor 
efectuate; 

 răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea evidenţei privind contribuţiile 
la fondurile de pensii administrate privat, pe fiecare participant, etc. 

Aceste operaţiuni sunt efectuate de către CNPP în mod gratuit, fără un 
echivalent financiar corespunzător, în condiţiile în care prestarea acestor 
servicii presupune cheltuieli materiale și salariale, suportate în prezent din 
bugetul de asigurări sociale de stat, aflat în deficit. 

 nerealizarea unor venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a 
neîncasării unor creanţe din anii precedenţi. Pentru perioada 2006-2010 s-a 
urmărit evoluţia creanţelor de încasat din anii precedenţi, constatându-se 
creșterea continuă a acestor creanţe. Astfel, la finele anului 2010 sumele 
imobilizate în creanţe neîncasate au fost de 25.300.676 mii lei, creanţe care au 
fost formate din: 

 contribuţii de asigurări sociale în suma de 23.000.500 mii lei (respectiv 
92% din totalul acestor creanţe); 

 venituri nefiscale (venituri din dobânzi, din vânzări de bunuri și servicii, alte 
venituri) în sumă de 2.296.712 mii lei, respectiv o pondere de 8%, în 
totalul creanţelor neîncasate aferente anilor precedenţi.  

CNPP nu a dispus măsurile legale pentru ca aceste creanţe să fie evidenţiate 
în funcţie de vechime și nu se cunoaște situaţia reală a acestora, respectiv 
dacă mai sunt sau nu în termenul de prescripţie, neexistând nici o structurare a 
acestora pe surse de provenienţă. 

Casele teritoriale de pensii, s-au limitat doar la înregistrarea în evidenţa 
contabilă a acestor creanţe conform clasificaţiei bugetare funcţionale, la nivel 
de capitole și subcapitole de venituri. 

 diminuarea veniturilor atrase la bugetul asigurărilor sociale de stat ca urmare a 
necuprinderii în sistemul public de pensii a unor contribuabili-persoane fizice, care 
realizează venituri din activităţi independente, și care aveau obligaţia depunerii 
declaraţiei de asigurare. Această activitate, care intră în atribuţiile CNPP, nu a fost 
gestionată în mod corespunzător în perioada auditată. În urma verificărilor 
efectuate de către organele de control ale Curţii de Conturi, s-au identificat un 
număr de 116.565 contribuabili-persoane fizice care nu au fost incluși în sistemul 
public de pensii și alte asigurări sociale, prin nedepunerea declaraţiei de 
asigurare. CNPP a trimis în anul 2010 un număr de 80.755 de notificări în urma 
cărora s-au încheiat 16.882 declaraţii de asigurare. Prin depunerea a 16.882 
declaraţii de asigurare, s-a încasat suma de 9.668,85 mii lei. 

De asemenea, în cursul anului 2011, în perioada 01.01.2011–31.05.2011 au 
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fost transmise un număr de 26.487 notificări, în urma cărora s-au încheiat un 
număr de 4.290 declaraţii de asigurare, iar valoarea contribuţiilor încasate a 
fost de 5.204 mii lei. În total, ca urmare a verificării efectuate de Curtea de 
Conturi s-au atras în sistemul public, un număr de 21.172 contribuabili care au 
depus declaraţii de asigurare, iar valoarea contribuţiilor de asigurări sociale 
încasate a fost în sumă de 14.873 mii lei. 

 nerealizarea unor venituri ale bugetului de asigurări sociale de stat, ca urmare 
a gestionării necorespunzătoare a excedentului înregistrat în sistemul de 
accidente de muncă și boli profesionale. 

În perioada 2008-2010 CNPP a înregistrat în permanenţă un excedent aferent 
anilor precedenţi la fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Excedentul a crescut de la 2.196.681 mii lei la începutul anului 2008 și a ajuns 
la nivelul sumei de 3.165.271 mii lei la sfârșitul anului 2010. Aceste resurse 
sunt păstrate în conturi deschise la Trezoreria Municipiului București,  în baza 
Convenţiilor încheiate cu CNPP. 

Datorită unei administrări necorespunzătoare din partea managementului 
entităţii, în perioada analizată aceste resurse au acumulat numai dobânzi la 
vedere întrucât entitatea nu a dispus constituirea de depozite. Suma dobânzii 
acumulate pentru această perioadă a fost de numai 35.816 mii lei.  

Legislaţia în vigoare (OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului), permitea titularilor conturilor 
deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București ca din disponibilităţile existente să constituie depozite pe termen de 
una sau trei luni, la solicitarea scrisă a acestora.  

Din estimările efectuate de către auditori a rezultat că în perioada 2008-2010, 
datorită gestionării ineficiente a acestor resurse, CNPP nu a realizat venituri 
din dobânzi în sumă totală de 504.450 mii lei. Eficienţa utilizării acestor resurse 
disponibile pe perioada 2008-2010 a fost de numai 7,09% ca urmare a 
fructificării necorespunzătoare a acestora.  

Pe de altă parte, din cauza lipsei permanente de resurse la bugetul asigurărilor 
sociale de stat, instituţia se împrumută de la Trezoreria statului și plătește lunar 
dobândă pentru împrumuturile luate în scopul acoperirii deficitului temporar la 
sistemul de pensii. În perioada 2008-2010, CNPP a accesat împrumuturi de la 
Trezoreria Statului pentru acoperirea temporară a golurilor de surse, cu o 
medie zilnică de 3.070.461 mii lei. Suma dobânzii plătită Trezoreriei în 
perioada 2008-2010 a fost de 97.708 mii lei. 

 
Cu privire la realizarea activităţii potrivit atribuţiilor legale, precum şi economicitatea, eficienţa şi 
eficacitatea mijloacelor utilizate 
Constatări  existenţa în baza de date a CNPP, a unor coduri numerice personale eronate, 

având drept consecinţă neasigurarea unei evidenţe clare și corecte a 
drepturilor și obligaţiilor de prestaţii de asigurări sociale. La finele lunii 
decembrie 2010, existau încă persoane ce aveau câmpul „Cod numeric 
personal” completat cu date eronate. 

La nivel naţional, au fost identificate un număr total de 1.173 înregistrări ce 
reprezintă dosare de pensii ai căror beneficiari aveau câmpul CNP eronat 
completat. Prin atribuirea unor CNP eronate s-a creat posibilitatea de a fi 
generate drepturi de pensii calculate și plătite eronat.  

Din totalul de 1.173 înregistrări estimate ca fiind eronate, un număr de 726 
înregistrări aparţin caselor judeţene de pensii, iar restul de 447 înregistrări 
aparţin Casei de Pensii a Municipiului București.  

 la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice au fost identificate un număr de 
410 persoane beneficiare de drepturi de asigurări sociale de stat care aveau în 
plată în același timp în paralel, la case teritoriale de pensii diferite, două dosare 
de pensii. Această eroare a fost generată atât de existenţa fizică a două 
dosare de pensii în plată la case teritoriale de pensii diferite, cât și ca urmare a 
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faptului că nu s-a operat în baza de date, transferul dosarului de pensii de la o 
casă de pensii la alta, la solicitarea beneficiarului.  

Din verificarea efectuată la Casa de Pensii a Municipiului București pe un 
eșantion de 47 înregistrări (dosare) ce aparţineau unui număr de 26 persoane 
a rezultat că un număr de 8 pensionari aveau în plată, la 31.12.2010, câte 
două dosare. Valoarea estimativă a abaterii constatate, la nivelul eșantionului 
analizat, este de 242 mii lei. 

 CNPP nu a calculat, reţinut și virat, contribuţia lunară pentru asigurări sociale 
de sănătate ce se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra 
veniturilor din pensie care depășesc limita supusă impozitului pe venit conform 
prevederilor legale. La nivel naţional au fost identificate doar pentru luna 
decembrie 2010 un număr de 17.070 posibile erori, ce corespund unui număr 
de 2.675 persoane beneficiare de drepturi din sistemul public de pensii, cărora 
nu li s-au calculat, reţinut și virat contribuţia pentru asigurări sociale de 
sănătate. Valoarea estimată a erorilor este de 809 mii lei. 

Totodată, în anul 2010, CNPP nu a calculat, reţinut și vărsat la Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, contribuţia lunară pentru asigurările 
sociale de sănătate (CASS) datorată de asigurat (pensionar) stabilită sub 
forma unei cote de 5,5%, pentru persoanele ale căror drepturi sunt stabilite 
prin legi speciale și care au realizat concomitent și alte venituri decât cele 
provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, precum și cele 
provenite din pensii. 

La nivelul CNPP au fost identificate un număr de 4.048 erori ce corespund unui 
număr de 1.021 de persoane, pentru care nu s-a calculat, reţinut și virat contribuţia 
de asigurări de sănătate, cu o valoare estimată a erorilor de 255 mii lei.  

 din verificarea bazei de date pentru anul 2010 de la nivelul CNPP au fost 
identificate cazuri de plăţi necuvenite de drepturi de asigurări sociale de stat 
reprezentând pensii anticipate, pensii anticipate parţial, pensii de invaliditate de 
gradul I, II și pensii de urmaș, pentru unii beneficiari care au realizat 
concomitent și venituri de natură salarială. La nivelul CNPP se estimează un 
număr de 95.286 erori ce corespund unui număr de 21.706 de beneficiari de 
astfel de pensii. 

Din erorile de mai sus, doar la nivelul Casei de Pensii a Municipiului București 
pentru anul 2010, a fost identificat un număr de 20.332 de erori ce corespund 
unui număr de 3.839 beneficiari de pensii anticipate, pensii anticipate parţial, 
pensii de invaliditate gradul I, II și pensii de urmaș, care au realizat 
concomitent și venituri de natură salarială. Se estimează că drepturile de 
pensii primite necuvenit în anul 2010 se ridică la suma totală de 9.195 mii lei. 

 în anul 2010 au fost plătite necuvenit drepturi de asigurări sociale, 
reprezentând pensii de invaliditate de gradul III pentru unii beneficiari care 
concomitent au realizat și venituri de natură salarială, prin desfășurarea unei 
activităţi zilnice de 8 ore sau care a depășit 4 ore pe zi. La nivelul Casei 
Naţionale de Pensii Publice se estimează un număr de 18.460 erori ce 
corespund unui număr de 4.274 beneficiari de drepturi de pensii de invaliditate 
de gradul III, primite necuvenit. 

Din totalul erorilor estimate, numai la Casa de Pensii a Municipiului București 
s-au identificat în anul 2010 un număr de 5.430 de erori, aferente unui număr 
de 1.000 de persoane care au beneficiat necuvenit de pensii de invaliditate de 
gradul III care concomitent au realizat și venituri de natură salarială. Valoarea 
estimată a drepturilor de pensii primite necuvenit a fost de 3.289 mii lei. 

 nu s-a suspendat plata pensiei, începând cu luna următoare celei în care 
beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II a realizat și venituri din 
activităţi independente, cu consecinţa efectuării unor plăţi nelegale din 
creditele bugetare ale anului 2010.  

La nivel naţional s-au identificat un număr de 1400 persoane care au realizat in 
anul 2010  venituri din activităţi independente, beneficiind in același timp si de 
pensii  de invaliditate de gradul I sau II; 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  87 
 

 pentru anul 2010, a fost identificat un număr de 8.839 erori ce corespund unui 
număr de 2.296 beneficiari de pensii, care au cumulat în același timp o pensie 
netă, mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu veniturile din salarii 
sau asimilate salariilor, obţinute în instituţii publice, fără ca angajatorii să ia 
măsurile prevăzute de Legea nr.329/2009, actualizată.  

Din numărul total de posibile erori la nivel naţional, numai în evidenţa Casei de 
Pensii a Municipiului București a fost identificat un număr de 1.027 de 
persoane beneficiare de drepturi de pensie mai mari decât nivelul salariului 
mediu brut pe economie, care în același timp au realizat și venituri de natură 
salarială obţinute în instituţii publice. Se estimează că nivelul drepturilor de 
pensie primite de acești beneficiari în anul 2010 a fost de 11.809 mii lei;  

 la nivelul CNPP se estimează că au fost efectuate plăţi nelegale, reprezentând 
prestaţii de asigurări sociale și/sau indemnizaţii acordate în baza unor legi 
speciale, pentru un număr de 3.727 beneficiari, în condiţiile în care, anterior 
datei de 31.12.2010, intervenise decesul respectivilor beneficiari. Beneficiarii 
au primit drepturile necuvenite cu plata în cont bancar sau prin mandat poștal. 

Din numărul total de mai sus, numai la nivelul Casei de Pensii a Municipiului 
București, s-a identificat un număr de 323 de pensionari ale căror drepturi de 
pensii au fost plătite în cont curent bancar, după decesul acestora. Din cele 
323 înregistrări, în 42 de cazuri s-au constatat coduri numerice personale 
atribuite eronat, beneficiarii având în realitate un alt cod numeric personal.  

Valoarea estimată a abaterii constatate numai la nivelul Casei de Pensii a 
Municipiului București este de 7.699 mii lei. În timpul controlului entitatea a 
recuperat prin măsurile dispuse, suma totală de 7.331 mii lei, reprezentând 
drepturi de pensii plătite în cont bancar. Plata acestor drepturi de 
pensii/indemnizaţii a fost sistată; 

 în baza de date existentă la nivelul CNPP cu privire la pensionarii aflaţi în 
plată, s-au identificat erori generate de introducerea eronată a codului numeric 
personal (CNP) în aplicaţia informatică de stabilire a drepturilor de pensie, în 
sensul că: 
 deși persoana beneficiară este de gen masculin după nume și prenume, 

introducându-se CNP greșit cu prima cifră „2” i s-a stabilit în mod automat 
un stagiu complet de cotizare mai mic, aferent unei persoane de gen 
feminin; 

 atribuirea CNP greșit a determinat stabilirea unor drepturi de pensii mai 
mari pentru persoanele beneficiare de gen masculin. 

În situaţia inversă, când unor beneficiari de gen feminin, li s-a atribuit CNP cu 
prima cifră „1”, acestora fiindu-le atribuit un stagiu complet de cotizare mai 
mare, corespunzător persoanelor de gen masculin. Acest fapt a generat 
drepturi de pensie mai mici pentru beneficiarii de gen feminin.  

În sensul celor prezentate mai sus, numai din controlul efectuat la nivelul Casei 
de Pensii a Municipiului București - pe un eșantion de 214 dosare de pensie au 
rezultat următoarele aspecte: 

 în situaţia a 22 de persoane de gen masculin cuantumul pensiei plătite a 
fost mai mare cu suma de 134 mii lei; 

 în situaţia a 11 persoane de gen feminin cuantumul pensiei a fost diminuat 
și s-a plătit beneficiarilor mai puţin cu suma de 59 mii lei. 

 

Cu privire la respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor 
publice şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului  
Constatări  ineficienţa utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cheltuielile 

efectuate cu transmiterea drepturilor de asigurări sociale către beneficiari. 

În perioada 2001-2006 transmiterea drepturilor de asigurări sociale s-a realizat 
cu precădere prin Compania Naţională Poșta Română (CNPR). Începând cu 
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anul 2007 apar primele transmiteri de drepturi de asigurări sociale de stat prin 
bănci, în cont curent. 

Sumele plătite de către Casa Naţională de Pensii Publice în perioada 2001-
2010 numai către Compania Naţională Poșta Română au crescut de cca 3,4 
ori, de la 100.303 mii lei în anul 2001 la 340.123 mii lei în anul 2010. 

Distinct de cele prezentate mai sus, auditul a scos în evidenţă și faptul că lunar 
sunt transmise la domiciliul beneficiarilor drepturilor de asigurări sociale de stat 
care își ridică drepturile prin cont bancar, taloanele de plată a drepturilor.  

Aceste transmiteri sunt efectuate tot prin intermediul Companiei Naţionale 
Poșta Română. Costul transmiterii prevăzut în convenţia încheiată între cele 
două entităţi este de 2,2 lei pentru fiecare talon, tarif care se suportă din 
bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Numai pentru perioada 2008-2010 Casa Naţională de Pensii Publice a plătit 
suma de 53.202 mii lei pentru transmiterea taloanelor la domiciliul 
beneficiarilor, ceea ce reprezintă necesarul pentru pensii pe o lună de zile 
pentru un număr de 71.992 pensionari (s-a avut în vedere pensia medie netă 
de 739 lei realizată în anul 2010 de pensionarii din bugetul de asigurări sociale 
de stat).  

 utilizarea ineficientă a resurselor bugetului de asigurări sociale de stat pentru 
finanţarea, în perioada 2008-2010, a activităţii de preluare, din carnetele de 
muncă, a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în 
sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a 
operaţiunilor de scanare a carnetelor de muncă, în condiţiile în care această 
activitate nu s-a finalizat până la 31.12.2010, așa cum s-a stabilit prin HG nr. 
1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la 
perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior 
datei de 1 aprilie 2001, iar informaţiile obţinute nu se utilizează. 

Pentru perioada 2008-2010 resursele utilizate cu această destinaţie au fost în 
sumă de 42.191 mii lei, sume plătite către Institutul Naţional de Cercetare în 
Domeniul Protecţiei Muncii, care a asigurat până la data de 31.12.2010 
procesarea acestor servicii. 

Gradul de realizare al activităţii de scanare a carnetelor de muncă la 
31.12.2010, a fost de 89,68%. Au rămas un număr de 450 mii carnete de 
muncă de scanat și de introdus în arhiva electronică. 

Deosebit de aspectele prezentate mai sus auditul a mai reţinut: 

 arhiva electronică nu este operaţională, nu poate fi utilizată în activitatea 
curentă a CNPP; 

 nu s-a elaborat o procedură formalizată privind accesul la arhiva 
electronică, a caselor teritoriale de pensii și utilizarea acesteia în 
activitatea curentă. 

 Sistemul informatic integrat, nu a fost funcţional în totalitate în perioada 
analizată, în sensul că nu s-a realizat implementarea/integrarea legislaţiei 
apărute în perioada 2005-2008 și ulterior cea aferentă anilor 2009 și 2010.  

Totodată acest sistem, nu facilitează obţinerea unor informaţii, cum ar fi 
„situaţia cu privire la ajutoarele de deces plătite în cursul anului” informaţii ce 
nu sunt evidenţiate în baza de date integrată a pensionarilor.  

Se menţine o administrare deficitară a aplicaţiilor dezvoltate în cadrul 
sistemului informatic integrat generată de lipsa personalului specializat și 
certificat în activităţi de asistenţă/suport tehnic/programare Oracle/Web. 

Modulul privind evidenţa financiar contabilă (FIS), este implementat și exploatat 
numai la nivelul caselor teritoriale de pensii, mai puţin la nivelul CNPP. 

 ca urmare a unor greșeli de exploatare, datele din evidenţa financiar-contabilă 
a anului 2009 de la nivelul CNPP au fost șterse, fiind necesare eforturi 
suplimentare pentru reconstituirea acestora.  
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Concluzii generale   Creanţele de încasat acumulate până la sfârșitul anului 2010, înregistrate 
în evidenţa contabilă și raportate prin contul de execuţie al CNPP, 
constituie resurse potenţiale de venituri la bugetul de asigurări sociale de 
stat, iar încasarea acestora poate reduce, deficitul înregistrat; 

Cea mai mare parte a acestor creanţe de încasat o constituie contribuţiile 
de asigurări sociale datorate de către angajatori și neplătite, precum și 
contribuţii individuale de asigurări sociale datorate pentru asiguraţi 
persoane fizice pe bază de contract de muncă. 

Entitatea are posibilităţi limitate de urmărire și executare, deoarece 
această activitate revine, unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală din structura Ministerului Finanţelor Publice; 

 Între CNPP și ANAF nu s-a realizat un schimb de informaţii permanent, 
conform prevederilor legale, ceea ce a generat și greutăţi în privinţa 
identificării de către CNPP a potenţialilor contribuabili la bugetul de 
asigurări sociale de stat care aveau obligaţia depunerii declaraţiilor de 
asigurare; 

 CNPP nu a manifestat preocupare pentru gestionarea eficientă a
resurselor disponibile, realizate din sistemul de accidente de muncă și boli 
profesionale, în condiţiile în care, pe de altă parte, plătește lunar dobândă 
pentru împrumutul luat de la Trezoreria Statului pentru acoperirea 
deficitului temporar de resurse al bugetului asigurărilor sociale de stat;  

 În perioada 2001-2010 sistemul informatic integrat nu a fost funcţional în 
totalitate ca urmare a neimplementării tuturor modificărilor legislative 
apărute în perioada 2005-2010.  

Gestionarea necorespunzătoare a bazelor de date cu privire la evidenţa
beneficiarilor de drepturi de pensii din bugetul de asigurări sociale de stat, 
a permis apariţia unor erori care au generat plăţi necuvenite de drepturi de 
asigurări sociale. 

Din sistemul informatic integrat care funcţionează în prezent, nu se pot 
genera anumite situaţii necesare activităţii curente.  

 

Recomandări Referitor la administrarea și gestionarea corespunzătoare a Pilonului II de pensii: 

 Iniţierea unui demers legislativ prin care să se reglementeze: 

 efectuarea viramentelor către fondurile de pensii administrate privat să 
se facă având în vedere sumele efectiv încasate de la angajatori ca și 
contribuţie individuală de asigurări sociale de stat, cu obligativitatea 
ANAF de a furniza Casei de Pensii informaţiile referitoare la încasările 
realizate de la angajatori ca și contribuţie individuală de asigurări 
sociale de stat; 

 recuperarea de la fondurile de pensii administrate privat a cheltuielilor 
efectuate de către CNPP din bugetul asigurărilor sociale de stat, 
pentru serviciile prestate în legătură cu administrarea și gestionarea 
corespunzătoare a Pilonului II de pensii.  

Cu privire la administrarea creanţelor neîncasate din anii precedenţi: 

 colaborarea cu ANAF în vederea identificării naturii sumelor neîncasate 
din anii precedenţi, precum și structurarea acestora după vechime, 
precum și reflectarea corectă a creanţelor neîncasate aferente anilor 
precedenţi în situaţiile financiare având în vedere vechimea acestora; 

 identificarea, împreună cu ANAF, a unor măsuri concrete de recuperare a 
acestor creanţe, pentru atragerea efectivă ca resurse la bugetul de 
asigurări sociale de stat. 

Atragerea în sistemul public de pensii a persoanelor fizice care au obligaţia de a 
se asigura și a depunerii declaraţiei de asigurare: 

 efectuarea schimbului de informaţii cu unităţile ANAF în vederea 
identificării și atragerii în sistem a persoanelor fizice care realizează 
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venituri din activităţi independente și care au obligaţia de a se asigura în 
sistemul asigurărilor sociale pe bază de declaraţie de asigurare; 

 instituirea unui sistem de control și urmărire la nivelul CNPP cu privire la 
modul cum sunt realizate măsurile de atragere în sistem a persoanelor 
fizice ce se asigură pe bază de declaraţii de asigurare în cadrul unităţilor 
teritoriale.  

Administrarea și gestionarea excedentului înregistrat în sistemul de accidente de 
muncă și boli profesionale: 

 analizarea și monitorizarea permanentă a resurselor acumulate din 
excedentul înregistrat la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă 
și boli profesionale. Constituirea de depozite din aceste resurse în 
vederea acumulării de venituri suplimentare, sub formă de dobânzi 
bancare. 

Cu privire la erorile identificate în baza de date (sistemul informatic) gestionată de 
către CNPP 

 CNPP va analiza posibilitatea de achiziţionare a unor softuri care să 
permită identificarea și eliminarea erorilor care se produc în prezent, 
constatate în timpul misiunii de audit. De asemenea, va lua măsuri care să 
asigure instruirea personalului în vederea exploatării cu responsabilitate a 
bazei de date existente, urmărindu-se concret: 

 eliminarea codurilor numerice personale eronate din baza de date; 

 aplicarea unor proceduri de verificare și control privind identitatea și 
starea acestor beneficiari de drepturi din sistemul public de pensii; 

 luarea măsurilor prevăzute de normele legale în vigoare în situaţia în care 
un beneficiar având codul numeric personal eronat în bazele de date a 
CNPP se dovedește a fi decedat; 

 posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a unor dosare de pensii la case 
de pensii teritoriale diferite. Totodată, va dispune măsurile legale ce se 
impun, în cazul depistării unor situaţii în care se certifică existenţa în plată 
în același timp pentru același beneficiar a două dosare de pensii, precum 
și de stabilire a întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia; 

 cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se va extinde 
verificarea erorilor identificate și precizate la toate casele teritoriale de 
pensii și vor fi dispuse măsuri de recuperare a sumelor și efectuarea 
regularizărilor necesare cu privire la contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate (CASS) și la impozitul asupra pensiilor. 

Direcţia IT va urmări corectarea algoritmilor programaţi pentru efectuarea 
calculului și reţinerii contribuţiei de sănătate, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare la data respectivă, cu respectarea etapelor obligatorii 
de implementare și verificare a modului de răspuns a aplicaţiei pentru 
fiecare situaţie particulară întâlnită în practică, și numai după ce s-au 
efectuat, testat și avizat toate corecţiile necesare, apărute în perioada de 
implementare.  

 cu privire la plăţile necuvenite de pensii anticipate, pensii anticipate parţial, 
pensii de invaliditate de gradul I și II și pensii de urmaș, în situaţiile în care 
beneficiarii de astfel de drepturi au realizat și venituri de natură salarială, 
CNPP va dispune măsuri de extindere a verificărilor la nivelul caselor 
teritoriale de pensii în vederea identificării erorilor constatate de către 
echipa de auditori. Se va stabili întinderea prejudiciului și se vor recupera 
drepturile de pensii primite necuvenit de către unii beneficiarii de astfel de 
drepturi de asigurări sociale de stat, dar care au realizat în același timp și 
venituri de natură salarială; 

 pentru plăţile necuvenite de pensii de invaliditate de gradul III, în situaţia 
beneficiarilor de astfel de drepturi care au realizat în același timp și 
venituri de natură salarială pentru muncă prestată cu normă întreagă, 
CNPP va extinde verificarea la toate casele teritoriale de pensii în vederea 
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clarificării tuturor erorilor identificate de către echipa de auditori. Se va 
stabili întinderea prejudiciului și vor fi dispuse măsuri pentru recuperarea 
acestuia; 

 în cazul plăţilor nelegale de pensii de invaliditate de gradul I și II, în situaţia 
în care beneficiarii acestor drepturi au realizat concomitent și venituri din 
activităţi independente, se va dispune extinderea verificării la nivelul 
tuturor caselor teritoriale de pensii, în vederea clarificării tuturor situaţiilor 
de incompatibilitate care există și dispunerea de măsuri de stabilire a 
întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia;  

 CNPP va colabora cu celelalte instituţii ale statului care au obligaţii 
stabilite prin lege, cu privire la identificarea unor astfel de situaţii în care 
pensionarii au cumulat o pensie netă mai mare decât nivelul salariului 
mediu brut pe economie, cu venituri din salarii realizate în instituţii publice, 
sau în alte entităţi nominalizate prin lege. CNPP va dispune măsuri de 
stabilire a întinderii prejudiciului și luarea masurilor pentru recuperarea 
acestuia, prin extinderea verificării la toate casele teritoriale de pensii. De 
asemenea, se vor stabili și recupera beneficiile nerealizate (dobânzi, 
penalităţi), conform prevederilor legale în vigoare, aferente acestor sume 
la nivelul tuturor caselor teritoriale de pensii; 

 extinderea verificării la toate casele teritoriale de pensii, identificarea 
tuturor erorilor în care s-au efectuat plăţi nelegale de asigurări sociale 
pentru beneficiari, în condiţiile în care anterior datei de 31.12.2010 a 
intervenit decesul respectivilor beneficiari. Stabilirea întinderii prejudiciului 
și dispunerea de măsuri în vederea recuperării acestuia. Regularizarea cu 
bugetul general consolidat a sumelor plătite în plus cu titlu de contribuţie la 
asigurările sociale de sănătate și impozit pe venit; 

 identificarea la nivelul întregii baze de date a situaţiilor de 
preluare/introducere a codurilor numerice personale greșite și implicit a 
unui stagiu complet de cotizare, eronat stabilit. Vor fi dispuse măsuri de 
stabilire a întinderii prejudiciului ca urmare a existenţei în plată a unor 
drepturi de pensii mai mari, precum și de recuperare a acestor sume. 
Dimensionarea drepturilor de pensii neplătite beneficiarilor și luarea 
măsurilor legale ce se impun pentru restituirea acestora; 

 întărirea rolului controlului intern și a auditului intern, care să conducă la
responsabilizarea tuturor persoanelor care au atribuţii în exploatarea 
sistemului cât și flexibilizarea acestuia.  

Referitor la utilizarea eficientă a resurselor bugetului de asigurări sociale de stat 
pentru transmiterea drepturilor de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor, 
precum și a taloanelor de plată a drepturilor prin bancă, se impune: 

 o preocupare mai substanţială din partea CNPP pentru diversificarea 
formelor de plată a drepturilor de asigurări sociale (card bancar, cont 
bancar); o mai bună mediatizare a modalităţilor de transmitere a 
drepturilor de pensii prin cont sau card bancar, precum și creșterea 
numărului de entităţi bancare participante la această activitate, prin 
încheierea de convenţii;  

 analizarea posibilităţii editării și transmiterii taloanelor de plată a drepturilor 
prin bancă, o dată pe an, având în vedere că beneficiarii drepturilor au 
acces la extrasul de cont bancar pentru a lua cunoștinţă de nivelul sumei 
transmise lunar în cont; 

 promovarea unei propuneri cu privire la posibilitatea introducerii în textul 
legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat a unei prevederi 
conform căreia taxele poștale să fie stabilite pe beneficiar de pensii și nu 
ca procent la valoarea transmiterii; 

 o mai bună corelare a sumelor transmise către Compania Naţională Poșta 
Română cu distribuirea zilnică a drepturilor de pensii către beneficiari. 
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Referitor la scanarea carnetelor de muncă, utilizarea în activitatea curentă a 
arhivei electronice 

 finalizarea operaţiunilor de scanare a carnetelor de muncă rămase în stoc 
la 31.12.2010; 

 elaborarea unei proceduri formalizate privind modul de lucru operativ cu 
arhiva electronică, accesul și utilizarea arhivei electronice, la nivelul 
structurilor teritoriale; 

 realizarea unei monitorizări cu privire la eficienţa realizării acestei arhive. 

Dezvoltarea sistemului informatic integrat 

 finalizarea operaţiunilor privind dezvoltarea sistemului informatic; 

 elaborarea și adoptarea unor proceduri, în baza cărora să fie actualizate 
informaţiile din baza de date a pensionarilor;  

 asigurarea unei pregătiri profesionale corespunzătoare a personalului care 
exploatează aplicaţiile informatice; 

 dispunerea de măsuri prin care să fie pus în exploatare modulul FIS la 
nivelul CNPP; 

 menţinerea în permanenţă a unei rezerve cu privire la informaţiile din 
evidenţa financiar-contabilă proprie, procesată zilnic. 
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În cadrul competenţelor atribuite de Constituţie, cât şi de legea sa de organizare şi funcţionare, Curtea de 
Conturi a efectuat un număr de 51 acţiuni de control la entităţile care aparţin administraţiei publice centrale 
care intră în sfera sa de competenţă. Entităţile controlate, obiectivele şi rezultatele acestor controale sunt 
redate în continuare. 

 
 

1. Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare  
a patrimoniului public şi privat al statului 

 
 
 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
 

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"  SA 
Scurtă prezentare Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" SA este  persoană juridică română, 

organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, care 
funcţionează pe bază de gestiune economică sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii.  

În  cadrul Companiei funcţionează, ca puncte de lucru, Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă-Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu. 

Sursele de finanţare se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de 
stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, fonduri 
externe nerambursabile, acordate în condiţiile legii, precum şi forme legale de 
participare a capitalului privat şi alte surse legal constituite. 

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   înregistrări contabile eronate reprezentând contravaloarea unor reparaţii 

suportate de Companie datorită unor pagube provocate de alţi operatori 
economici;  

 menţinerea în soldul contului “Investiţii în curs” a unor investiţii finalizate şi 
recepţionate în anul 2007, nerespectându-se astfel prevederile legale privind 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;   

 neînregistrarea în contabilitate a unor  sume solicitate în instanţă pentru 
încercări de laborator în vederea verificării unor lucrări executate şi pentru 
asigurarea de  dovezi în diverse litigii;  

 neîntocmirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cazul 
obiectivului de investiţii ”Sisteme de irigaţii cu microaspersoare, pentru spaţii 
verzi şi instalaţii aferente„ obiectiv finalizat în anul 2005, nerespectându-se 
astfel prevederile legale privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor  contabile constatate însumează 9.124 mii lei. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   nerespectarea prevederilor contractuale referitoare la  actualizarea tarifelor de 

achiziţie a serviciilor de arhitectură peisageră, întreţinere şi reparaţii clădiri şi 
întreţinere şi reparaţii drumuri interioare, de acces şi parcări, în sensul că  în 
perioada 2008-2010, în structura tarifului perceput pentru serviciile prestate 
cota de contribuţii datorate de angajator nu a fost ajustată în cuantumul 
prevăzut de actele normative în vigoare; 
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 nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în efectuarea 
cheltuielilor, în sensul că, în contractele comerciale încheiate pentru  prestarea 
de servicii de arhitectură peisageră,  au fost  prevăzute clauze contractuale 
nefavorabile entităţii, referitoare la realizarea unei investiţii constând în 
construcţia unei sere, în perioada 2004-2010. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 514 mii lei, din care: 422 mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului entităţii şi 92 mii lei prejudicii.  
 
Măsuri operative 
 

În timpul acţiunii de control, Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"  SA a 
luat următoarele măsuri operative: 
 corectarea în evidenţa contabilă a entităţii a operaţiunilor eronate 

constatate; 
 emiterea facturii pentru recuperarea creanţelor neurmărite şi neîncasate în 

termen. 
 

Concluzie 
 

Entitatea nu a gestionat în condiţii de calitate  activitatea economico-financiară. 
 

Recomandări 
 

 reanalizarea prevederilor contractuale din punct de vedere al necesităţii şi 
oportunităţii realizării obiectivului de investiţii ”Sere” şi amendarea 
corespunzătoare a  prevederilor contractuale; 

 stabilirea întinderii prejudiciului determinat de neaplicarea,  în structura tarifelor 
la serviciile prestate, a cotelor de contribuţii datorate de angajator, în 
cuantumul prevăzut de actele normative şi recuperarea acestuia.  

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 6 măsuri pe 
care Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"  SA trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.    

 

 

SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA 
Scurtă prezentare Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române “TAROM” SA este 

persoană juridică română şi are statut de societate comercială pe acţiuni.  

În vederea realizării obiectului său de activitate, Societatea Comercială 
"Compania de Transporturi Aeriene Române-TAROM" SA are înfiinţate un număr 
de 48 de sucursale, din care: 

o 32 sucursale în România;  
o 13 sucursale în spaţiul european; 
o 3 sucursale în afara spaţiului european. 

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   înregistrarea unor situaţii de anormalitate în contabilitatea entităţii, constând în

înregistrarea de solduri debitoare în roşu  ale conturilor analitice de activ
„Clienţi interni„ şi „Clienţi externi„ prin nerespectarea reglementărilor privind
contabilitatea.  

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor  contabile constatate însumează 682 mii lei. 

 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 

sensul că: 
 nu au fost elaborate proceduri scrise privind controlul managerial de către 

fiecare structură organizatorică;  
 nu a fost întocmit registrul riscurilor la nivelul managementului  entităţii; 
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 nu a fost evaluat  sistemul  de management financiar şi de control al entităţii 
pe perioada 2009-2010; 

 nu s-a aplicat viza de control financiar preventiv propriu pe contractele 
economice. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   acordarea nelegală de  tichete de masă unor salariaţi care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul agenţiilor TAROM din străinătate, încălcându-se astfel 
prevederile legale privind acordarea tichetelor de masă; 

 nerespectarea prevederilor contractului de reprezentare a entităţii  în 
străinătate referitoare la  obligaţiile şi termenii/condiţiile contractuale asumate 
de reprezentantul companiei TAROM în Cipru; 

 neconformităţi în atribuirea şi derularea contractelor de asigurare  a serviciilor 
de catering la bordul aeronavelor TAROM, respectiv includerea în contractul 
de prestări servicii de catering a unor prevederi care exced cadrului 
reglementat de contractul IATA (Asociaţia Internaţională a Transportatorilor 
Aerieni) şi acceptarea unor proceduri de implementare a contractului care 
exced obiectului acestuia şi condiţiilor de livrare agreate (locul 
livrării/recepţiei/transferul riscurilor, servicii şi preţuri convenite, etc.); 

 nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în efectuarea 
cheltuielilor, în sensul că: 
 s-au înregistrat cheltuieli neeconomicoase cu locuinţele de serviciu asigurate 

salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul agenţiilor din străinătate, 
prin schimbarea locaţiei acestora  şi prin casarea mobilierului din dotare 
înainte de expirarea duratei normate de funcţionare (agenţia Bruxelles); 

 nu s-au urmărit şi nu s-au calculat penalităţi pentru restituirea cu întârziere a 
sumelor acordate nelegal. 

 
 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 217 mii lei, din care: 67  mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului companiei şi 150 mii lei prejudicii şi penalităţi aferente acestora.  

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea SC "Compania de Transporturi 
Aeriene Române  TAROM"  SA şi-a însuşit abaterile constatate şi recomandările auditorilor publici externi. 
 

Măsuri operative 
 

 

În timpul acţiunii de control, SC "Compania de Transporturi Aeriene Române 
TAROM" SA a luat următoarele măsuri operative: 

 au fost stabilite şi comunicate sumele de recuperat de la persoanele 
responsabile, iar debitele au fost înregistrate în evidenţele contabile în 
cazul tichetelor de masă acordate nelegal; 

 au fost stabilite sumele şi  emise facturile  pentru recuperarea prejudiciului 
de la reprezentantul companiei TAROM în Cipru; 

 au fost dispuse măsuri pentru aplicarea vizei de control financiar preventiv 
propriu  pe contractele economice. 
 

Concluzie 
 

Entitatea nu a gestionat în condiţii de calitate  activitatea economico-financiară. 
 

Recomandări 
 

 stabilirea întinderii prejudiciului determinat de  acordarea nelegală de tichete 
de masă unor salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul agenţiilor 
TAROM din străinătate şi recuperarea acestuia potrivit legii; 

 stabilirea unitară a drepturilor legale referitoare la acordarea tichetelor de 
masă pentru toţi angajaţii companiei, indiferent de locul în care îşi desfăşoară 
activitatea şi amendarea corespunzătoare a regulamentului de acordare a 
tichetelor de masă; 

 luarea măsurilor pentru încasarea sumelor datorate de reprezentantul 
Companiei TAROM în Cipru; 

 elaborarea unui manual de proceduri cu privire la condiţiile de acordare şi 
standardele locative pentru locuinţele de serviciu, condiţiile de acordare a 
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maşinilor de serviciu şi a altor beneficii, salariaţilor care îşi desfăşoară 
activitatea la agenţiile externe ale companiei; 

 analiza conturilor care prezintă situaţii de anormalitate în ceea ce priveşte 
soldul şi reglarea acestora potrivit reglementărilor legale; 

 revizuirea contractului de prestări servicii de catering şi amendarea acestuia în 
acord cu cerinţele Contractului cadru IATA şi a termenilor contractuali stabiliţi 
în procedura de negociere; 

 analizarea modului de implementare a Programului de dezvoltare a sistemului 
de control managerial al Companiei, stabilirea  cauzelor  neimplementării 
corespunzătoare a acestuia şi stabilirea măsurilor concrete şi a persoanelor 
răspunzătoare pentru  implementarea  şi dezvoltarea sistemului de control 
managerial. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 17 măsuri pe 
care SC "Compania de Transporturi Aeriene Române TAROM" SA trebuie să le ducă la îndeplinire în 
vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   

 

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX”  SA 
Scurtă prezentare Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” SA este 

persoană juridică română, desfăşoară în principal activităţi de interes public şi 
strategic, este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii.    

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 

sensul că: 

 nu a fost constituită comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern, 
nerespectându-se astfel prevederile legale privind  aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, standardele de control intern/managerial la 
entităţile publice şi dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

 nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv propriu pe actele 
adiţionale aferente contractelor de achiziţii publice, nerespectându-se astfel 
prevederile legale privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 

 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   neurmărirea şi nerecuperarea sumei de 52  mii lei, reprezentând lipsă în 

gestiune în cazul unei subunităţi,  nerespectându-se prevederile legale privind 
recuperarea creanţelor în cadrul termenului de prescripţie; 

 neclarificarea situaţiei  bunurilor utilizate de SC ALSTOM SA în baza 
contractului de închiriere, consemnate ca minus de inventar, cu ocazia 
finalizării acţiunii de inventariere, nerespectându-se astfel  prevederile legale 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 nereevaluarea bunurilor din domeniul public al statului, nerespectându-se 
astfel prevederile legale  referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale;  

 nu au fost finalizate lucrările cadastrale pentru terenurile şi construcţiile 
speciale aflate în proprietatea publică şi privată a statului, folosite de entitate, 
nerespectându-se astfel prevederile legale  privind  reorganizarea ca societate 
comercială a SC METROREX SA;   
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 plăţi nelegale reprezentând: 

 contravaloarea prestărilor de servicii la tarife mai mari decât cele prevăzute 
în actele adiţionale la Contractul pentru asigurarea serviciilor de pază, 
ordine şi control legitimaţii de călătorie, pentru prevenirea producerii de 
pagube materiale la obiectivele beneficiarului, ca urmare a modificării 
tarifului prestaţiei în baza notei de negociere, care nu a făcut obiectul unui 
angajament legal; 

 contravaloarea prestărilor de servicii la tarife nelegal ajustate pe parcursul 
derulării contractului subsecvent de servicii, în cazul Contractului pentru 
serviciile de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie a spaţiilor publice şi 
tehnice, tunele şi galerii de metrou, a trenurilor electrice de metrou şi 
erbicidarea perimetrului liniilor de cale ferată din depouri;   

 ajustări de preţuri pentru  echipamentele achiziţionate şi serviciile de proiectare 
decontate  din sumele plătite ca avans, în cazul contractului pentru 
”Modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 3 şi TL de metrou. Instalaţii 
electrice pentru tracţiune pe magistralele 1, 3 şi TL” şi al contractului  pentru 
„Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou 
existentă. Escalatoare”, prin nerespectarea prevederilor contractuale referitoare 
la ajustarea preţului pentru restul operaţiunilor rămase de executat. 

 efectuarea de operaţiuni generatoare de cheltuieli neeconomicoase 
reprezentând lucrări de erbicidare în trimestrul. IV 2009 (în lunile octombrie, 
noiembrie) pentru suprafeţele de teren aferente perimetrelor liniilor de cale 
ferată din depoul Militari şi depoul Berceni, prin nerespectarea principiilor 
economicităţii, eficienţei şi economicităţii.  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 2.576 mii lei şi reprezintă prejudicii.  

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Societăţii Comerciale de Transport 
cu Metroul Bucureşti „METROREX” SA şi-a exprimat un punct de vedere în cazul Contractului  de prestări 
servicii pentru asigurarea serviciilor de pază, ordine şi control legitimaţii de călătorie, pentru prevenirea 
producerii de pagube materiale la obiectivele beneficiarului, susţinând că SC METROREX SA  nu a încălcat 
dispoziţiile contractuale, motivat de faptul că textul prevăzut în contract reprezintă  o regulă cu caracter 
general pe care părţile au convenit-o, prevedere care nu afectează prevederea specială din contract, care 
reprezintă excepţia conform principiului de drept Specialia generalibus derogant, punct de vedere ce nu a 
fost însuşit de echipa de control pentru faptul că entitatea  a indicat principii de drept, dar fără a putea 
justifica plata nelegală a tarifelor majorate.  
 
Măsuri operative 
 

În timpul acţiunii de control conducerea societăţii a luat măsuri de:  

 anulare a actelor adiţionale care nu respectau prevederile legale şi 
contractuale; 

 stabilire a întinderii prejudiciului creat şi de recuperare a acestuia, inclusiv 
a foloaselor nerealizate, de la prestatorii de servicii, în cazul contractelor la 
care tariful prestaţiilor a fost ajustat nelegal.  

 
Concluzie 
 

Entitatea nu a gestionat  în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate 
fondurile publice alocate de la bugetul de stat.    

 
Recomandări 
 

 reevaluarea imobilizărilor corporale din domeniul public şi privat al statului, 
exploatate de entitate; 

 finalizarea acţiunii de efectuare a cadastrului de specialitate şi  de intabulare a 
terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a statului şi a celor aflate în 
proprietatea privată a entităţii; 

 elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern, pentru fiecare 
compartiment din entitate, identificarea şi evaluarea sistematică a riscurilor privind 
activităţile/operaţiunile ce trebuie desfăşurate de toate compartimentele entităţii, 
monitorizarea acestora şi întocmirea registrului riscurilor; 

 stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia în cazul contractelor la 
care s-au constatat abateri. 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  99 
 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 17 măsuri pe 
care Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX”  SA trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea 
măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

Entitatea a contestat o măsură din cele 17 dispuse prin decizie, contestaţia fiind respinsă însă de Comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Regia Autonomă „Registrul Auto Român” 
Scurtă prezentare Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este persoană juridică română  în 

coordonarea Ministerului  Transporturilor şi Infrastructurii, având  în structura sa 
reprezentanţe pe teritoriul României. 

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   nerespectarea prevederilor contractuale  în cazul contractului  de realizare a 

obiectivului “Sediu Reprezentanţă RAR Bihor”, în sensul că s-au constatat 
neconcordanţe între prevederile contractuale şi anexele la contract;  

 nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor în cazul 
Proiectului tehnic ”Proiect pentru recompartimentări interioare la birouri şi 
înlocuire finisaje conform solicitării RAR RA la noul sediu al reprezentanţei 
RAR Bihor” , în sensul că s-a majorat nejustificat valoarea devizului general 
pentru execuţia obiectivului ”Sediu reprezentanţă RAR Bihor„ şi s-au decontat  
lucrări suplimentare stabilite eronat de proiectant.  

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 54  mii lei, reprezentând prejudicii.   
 
Concluzie 
 

Entitatea a fost angajata intr-un contract neconform, contract care nu a fost 
monitorizat în derularea lui. 

 
Recomandări 
 

 actualizarea fişelor de post, cu atribuţii clare şi detaliate privind responsabilitatea 
în analiza şi aprobarea contractelor şi a modificărilor la acestea; 

 stabilirea întinderii prejudiciului determinat de  majorarea nejustificată a unor 
cantităţi de lucrări şi  recuperarea acestuia. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 2 măsuri pe 
care Regia Autonomă „Registrul Auto Român” trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   

Pentru verificarea respectării legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi concurenţei a fost sesizată 
Autoritatea Naţională de Reglementare a Achiziţiilor Publice cu privire la neregulile constatate în aplicarea 
prevederilor legale privind achiziţiile publice  în cazul contractului de realizare a obiectivului “Sediu 
Reprezentanţă RAR Bihor”. 

Conducerea  Regiei a contestat măsurile dispuse prin decizie, contestaţie respinsă de Comisia pentru 
soluţionarea contestaţiilor. 

 

 

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” SA Galaţi 
Scurtă prezentare Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” SA Galaţi

îndeplineşte funcţia de autoritate portuară în limitele terenurilor portuare, a 
limitelor radelor portuare şi a infrastructurii de transport naval, stabilite de 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Compania are  sucursale la Tulcea şi 
Brăila. Evidenţa contabilă în cadrul sucursalelor este organizată până la nivelul 
balanţei de verificare contabilă. 
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Compania gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea 
maritimă însemnând teren portuar în suprafaţă de 1.659.328 mp şi front de 
acostare în lungime totală de 12.828 mile de la Mm 12,5 la km 170, incluzând 
porturile Galaţi, Brăila, Tulcea, cu subsidiarele Hârşova, Isaccea, Mahmudia şi 
braţele secundare Măcin, Chilia şi Sf. Gheorghe. 

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 

sensul că  s-a constatat că: 
 nu s-au constituit comisii/grupuri de lucru cu atribuţii de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de 
control managerial; 

 nu au fost stabilite obiectivele generale şi obiectivele specifice; 
 nu au fost stabilite funcţiile sensibile; 
 nu au fost monitorizate şi evaluate sistematic riscurile; 
 nu a fost  completat registrului riscurilor; 
 nu au fost identificate activităţile procedurale; 
 nu au fost elaborate şi aprobate procedurile operaţionale (instrucţiunile de 

lucru) aferente activităţilor procedurale identificate; 
 nu au fost stabiliţi indicatorii de performanţă pentru activităţile desfăşurate în 

entitate în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor; 
 nu au fost elaborate şi aprobate programele de dezvoltare a sistemelor de 

control managerial; 
 nu a fost realizat un sistem de monitorizare pe verticală a modului de 

implementare a sistemelor de control managerial la entităţile aflate în 
subordine/coordonare. 
 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   neconstituirea garanţiei pentru plata obligaţiilor contractuale în cazul a 7 

contracte de închiriere/concesionare a terenurilor, încheiate cu agenţi 
economici, nerespectându-se astfel prevederile legale privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică  şi prevederile legale 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor 
de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;  

 necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea penalităţilor pentru nerespectarea 
termenelor de plată în cazul a 14 contracte de închiriere a terenului portuar şi, 
respectiv, contracte de prestări de servicii încheiate cu diverşi agenţi 
economici, nerespectându-se astfel prevederile legale privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, şi prevederile legale 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor 
de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; 

 plăţi nelegale reprezentând indemnizaţii lunare plătite membrilor comisiei de 
pregătire a procesului de privatizare şi secretariatului acesteia în perioada 
2009-2010,  în condiţiile în care, potrivit legii  procedurile de admitere la 
tranzacţionare au avut termen de  finalizare data de  31 decembrie 2008, 
nerespectându-se astfel  prevederile legale privind  accelerarea procesului de 
privatizare şi aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi 
comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 512 mii lei, din care: 148 mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului companiei  şi 364 mii lei prejudicii.   
 
Concluzie Entitatea nu a gestionat în condiţii de calitate  activitatea economico-financiară. 
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Recomandări  stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din efectuarea  unor plăţi nelegale 
reprezentând indemnizaţiile lunare pentru membrii Comisiei de pregătire a 
procesului de privatizare şi pentru secretariatul acesteia şi recuperarea 
acestuia;  

 stabilirea, prin extinderea verificării, a veniturilor nestabilite, nefacturate, 
neînregistrate şi neîncasate din penalităţi pentru nerespectarea termenelor de 
plată a prestaţiilor efectuate potrivit clauzelor contractuale, precum şi 
recuperarea acestuia. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 4 măsuri pe 
care Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” SA Galaţi trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea 
măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   

Conducerea entităţii a formulat obiecţiuni la procesul-verbal de constatare şi a contestat măsura dispusă în 
decizie referitoare la stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din efectuarea unor plăţi nelegale reprezentând 
indemnizaţiile lunare pentru membrii comisiei de pregătire a procesului de privatizare şi pentru secretariatul 
acesteia şi recuperarea acestuia. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins contestaţia.  

 

 

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa SA  
Scurtă prezentare Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa SA (CNAPM)

este societate comercială care administrează teritoriul porturilor maritime ca 
domeniu public. Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   plăţi nelegale reprezentând: 

 lucrări neexecutate la sistemul perimetral pe lungimea de gard cuprinsă 
între Poarta 3bis şi Poarta 6 din Portul Constanţa, ca urmare a nerespectării 
prevederilor contractuale; 

 elemente prefabricate  nepuse în operă, care intră în componenta valorică a 
lucrării în curs de execuţie ”Pasarela pietonală şi Port agrement zona 
Cazino-Mamaia”; 

 lucrări de deszăpezire nerealizate.  
 încălcarea principiilor liberei concurenţe, eficienţei în utilizarea fondurilor 

publice, transparenţei şi tratamentului egal, prin admiterea unor clauze abuzive 
în cadrul  unui contract de prestări servicii încheiat pe o durata de 20 ani, 
clauze care stipulează încredinţarea directă şi nemijlocită prestatorului a 
lucrărilor şi serviciilor în legătură cu toată activitatea entităţii, în domeniile 
privind securitatea, paza, informatica şi telecomunicaţiile, astfel încât s-a 
constatat că achiziţiile nu pot fi făcute la preţuri ori tarife concurenţiale;  

 neconstituirea garanţiilor de bună plată pentru contractele de agent şi 
contractele de armator de către partenerii contractuali ai entităţii, prin 
nerespectarea  prevederilor legale privind administrarea porturilor şi a căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe 
căile navigabile interioare;   

 nerespectarea prevederilor legale privind închirierea infrastructurii de transport 
naval, referitoare la instituirea unei condiţii obligatorii privind încheierea unor 
contracte de închiriere distincte pentru terenurile aferente domeniului public 
date în folosinţa utilizatorilor, întrucât s-a constatat că: 

 pentru o suprafaţă totală de teren portuar de 371.440,69 mp,  agenţii 
economici plătesc doar tarif de utilizare domeniu portuar, fără a se 
reglementa prin contracte separate şi închirierea terenurilor portuare date în 
folosinţă care aparţin domeniului public; 
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 deşi în caietul de sarcini privind vânzarea unor construcţii se prevede 
încheierea expresă a unui contract separat de închiriere a terenului 
aparţinând domeniului public, aferent construcţiilor, entitatea nu a procedat 
la stabilirea şi încasarea acestui tarif în perioada 2009-2010; 

 nerealizarea obligaţiei privind realizarea planului minimal de lucrări de investiţii 
de către concesionar, în baza contractului de concesiune aprobat, ca urmare a 
nerespectării prevederilor legale privind concesionarea terenurilor  referitoare 
la realizarea de lucrări de investiţii; 

 necalcularea, nefacturarea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a 
penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de plată a chiriei, în cazul 
contractelor de închiriere a  platformelor portuare.  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 7.734 mii lei, din care: 2.302 mii lei prejudicii, 
10 mii lei venituri suplimentare la bugetul companiei şi 5.422 mii lei alte abateri financiare. 
 

Imperfecţiuni 
legislative 
 

 având în vedere faptul că entitatea deţine atât calitatea de parte contractuală 
în contractele de concesiune, cât şi  calitatea de protector al interesului 
general, de gestionar al bunurilor şi serviciilor statului, se impune precizarea în 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică a cuantumului garanţiei de bună 
execuţie aferentă contractelor de concesiune (în unele contracte garanţia 
constituită reprezintă 10% din valoarea redevenţei lunare, iar în alte contracte 
garanţia constituită reprezintă  10% din valoarea redevenţei anuale);  

 există inadvertenţe între cerinţele Art. II din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 
precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi 
navigabile şi cadrul actual de reglementare a închirierii terenurilor portuare 
aparţinând domeniului public (Regulament de închiriere terenuri portuare; 
contract-cadru de închiriere etc.). Din cauza lipsei unui cadru legislativ 
adecvat, clar şi complet, entitatea nu a realizat venituri proprii din tarife pentru 
închirierea unor astfel de terenuri, limitându-se doar la venituri din tarife de 
utilizare a domeniului  portuar.  

 
Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Companiei Naţionale „Administraţia 
Porturilor Maritime” Constanţa SA şi-a însuşit constatările, cu precizarea că anumite abateri nu pot fi 
înlăturate din lipsa unui cadru legislativ adecvat realităților economice din Portul Constanţa. 
 
Măsuri operative 
 

 

În timpul acţiunii de control, Compania a luat următoarele măsuri operative: 

 cu privire la derularea contractului de concesiune a bunurilor aparţinând 
domeniului public, în care entitatea deţine calitatea de concedent au fost 
organizate întâlniri între reprezentanţii entităţii şi reprezentanţii concesionarului 
în vederea deblocării activităţii de investiţii şi derulării în continuare a 
contractului de concesiune;  

 cu privire la contractul de închiriere, prin demersurile iniţiate, entitatea urmează 
să recupereze în instanţă debitele restante;  

 s-au transmis notificări privind obligativitatea constituirii urgente a scrisorilor de 
garanţie bancară către operatorii economici care au în derulare contracte de 
închiriere cu entitatea; 

 agenţii şi armatorii care nu au depus garanţia contractuală au fost notificaţi, cu 
o perioada de graţie de 30 zile;  

 cu privire la inventarierea generală a patrimoniului, s-a procedat la finalizarea 
inventarierii prin centralizarea valorii bunurilor înscrise în listele de inventariere, 
stabilind rezultatul inventarierii în vederea întocmirii situaţiilor financiare la data 
de 31.12.2010, neexistând diferenţe faţă de soldul scriptic. 
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Concluzii  mediul de control intern al entităţii funcţionează la un nivel satisfăcător şi se 
poate îmbunătăţi prin implementarea şi monitorizarea aplicării corespunzătoare 
a unor proceduri specifice fiecărei activităţi, în vederea identificării şi înlăturării 
riscurilor relevante pentru entitate, aferente abaterilor constatate; 

 inexistenţa unui contract cadru pentru atribuirea directă a folosinţei terenurilor 
aparţinând domeniului public, care nu sunt libere de sarcini şi pe care se află 
suprastructuri proprietate privată (în astfel de situaţii neputându-se apela la 
închirierea terenurilor prin licitaţie), precum  şi a unui regulament de aplicare a 
tarifelor aferente terenurilor portuare date în folosinţă, au contribuit la 
încheierea unor contracte de închiriere de tip „utilizare domeniu portuar”, fără 
ca entitatea să încheie separat, prin aplicarea unui tratament unitar, contracte 
de închiriere teren portuar aparţinând domeniului public;  

 se impune aprobarea unui nou regulament de închiriere a terenurilor portuare 
care aparţin domeniului public, pentru a elimina neînţelegerile, inegalităţile 
dintre tarifele aplicate sau situaţiile în care, în prezent, nu se pot stabili şi 
factura tarifele de închiriere.  

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 8 măsuri pe 
care Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa SA  trebuie să le ducă la îndeplinire 
în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.  

 
 

SN Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA  
Scurtă prezentare SN Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA este societate 

comercială cu capital majoritar de stat. Finanţarea se asigură din venituri proprii; 
sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate 
sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind 
concurenţa, fonduri externe nerambursabile, acordate în condiţiile legii, precum şi 
forme legale de participare a capitalului privat şi alte surse legal constituite. 

SN Aeroportul  Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA se află sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   înregistrarea eronată în evidenţa contabilă,  ca active distincte,  a plăţilor 

reprezentând ,,cheltuieli de proiectare, pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”, ca 
urmare a nerespectării  prevederilor legale privind   aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii, aceste cheltuieli făcând parte din valoarea 
totala a activului. 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 595 mii lei. 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 

sensul că nu au fost luate măsuri pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 
activităţi  referitoare la constituirea comisiei de monitorizare a controalelor, la 
managementul riscurilor, la registrul riscurilor.  

 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   necalcularea şi neînregistrarea penalităţilor în cazurile în care nu s-au 

respectat clauzele contractuale referitoare la termenele de plată,  în cadrul 
contractelor de servicii aeroportuare şi handling încheiate cu partenerii externi;
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 plăţi  nelegale reprezentând indemnizaţii lunare pentru membrii Comisiei de 
pregătire a procesului de privatizare, al cărui cuantum nu a fost diminuat, în 
condiţiile legii,  la 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a 
preşedintelui consiliului de administraţie.. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 175 mii lei, din care: 32 mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului Societăţii  şi 143 mii lei prejudicii.   

 

Concluzii  entitatea nu a reglementat controlul asupra modului de urmărire a contractelor 
încheiate, sub toate aspectele clauzelor convenite. 

 

Recomandări  înlăturarea neregulilor financiar contabile constatate; 

 stabilirea întinderii prejudiciului determinat de nediminuarea indemnizaţiilor 
membrilor comisiei de pregătire a procesului de privatizare şi recuperarea 
acestuia; 

 organizarea controlului intern, prin emiterea de proceduri formalizate, în 
operaţiunea de urmărire a clienţilor. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 4 măsuri pe 
care SN Aeroportul  Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA   trebuie să le ducă la îndeplinire în 
vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   

Cu privire la măsurile dispuse prin decizie,  conducerea SN Aeroportul  Internaţional Mihail Kogălniceanu 
Constanţa SA a contestat 2 din cele 4 măsuri dispuse. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins 
contestaţia. 

 

 

 

SN Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” SA Timişoara 
Scurtă prezentare SN Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” SA Timişoara  are ca obiect  efectuarea 

de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi 
modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în 
concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi 
manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea 
serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi poştă, precum şi 
servicii de interes public naţional.  

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   neînregistrarea terenurilor în proprietatea privată a entităţii, ca urmare a 

faptului că nu s-au finalizat toate demersurile privind obţinerea titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor, încălcându-se astfel prevederile legale privind 
stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu 
capital de stat; 

 neconstituirea garanţiilor de bună execuţie  în cazul tuturor contractelor 
încheiate cu  executanţii de lucrări şi prestatorii de servicii şi  neorganizarea 
evidenţei garanţiilor de bună execuţie la dispoziţia autorităţii contractante,  prin 
nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 înregistrarea de cheltuieli pentru prestarea acţiunilor şi activităţilor de 
marketing, care nu pot fi cuantificate şi justificate în baza documentelor 
prezentate. Entitatea a încheiat cu un operator de transport aerian un contract 
de marketing, în baza căruia a emis facturi, care au fost înregistrate în 
contabilitate în mod diferenţiat şi care au fost  achitate prin compensare. 
Valoarea taxelor lunare de marketing, facturate şi calculate de operatorul de 
transport aerian a fost determinată de valoarea taxelor de aeroport, manipulare 
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de bază rampă şi manipulare bagaje şi funcţie de numărul de pasageri 
furnizaţi. 

Valorile cuprinse în facturile emise de operatorul de transport aerian, 
reprezintă cheltuieli pentru prestarea acţiunilor şi activităţilor de marketing, 
care nu pot fi cuantificate şi justificate în baza documentelor prezentate, nu 
sunt fundamentate riguros, pe baza unor tarife şi preţuri practicate pe piaţa din 
domeniu, pe fiecare acţiune realizată, care să poată fi considerată ca o 
cheltuială de marketing justificată prin contraprestaţie.  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 70 mii lei. 

 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 

sensul că :   

 entitatea nu a luat măsuri pentru organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv potrivit  dispoziţiilor legale; 

 în cadrul acţiunilor de audit, deşi au fost constatate erori de regularitate 
pentru care au fost făcute recomandări nu au fost stabilite termene de 
implementare a acestora; 

 rapoartele de audit nu sunt aprobate de conducătorul entităţii; 

 conducătorul entităţii nu a asigurat elaborarea, aprobarea, aplicarea şi 
perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, 
procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi 
specifice de control intern. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   necalcularea şi neîncasarea penalităţilor de întârziere pentru nerespectarea 

clauzelor contractuale în cazul contractelor de exploatare (operare) şi al 
contractelor de manipulare la sol (handling), prin nerespectarea prevederilor 
contractuale referitoare la aplicarea penalităţilor în cazul depăşirii termenelor 
de plată; 

 nevalorificarea în totalitate a rezultatelor inventarierii în anul 2009, prin 
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

 nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, în sensul că: 

 în cazul obiectivului de investiţii „Sistem electronic de supraveghere 
perimetrală”, în Centralizatorul financiar al lucrărilor suplimentare sunt 
incluse materiale şi lucrări de montaj care  nu se regăsesc în devizul ofertă 
întocmit de executant în calitate de ofertant şi nu există documente din care 
să reiasă că achiziţia acestor lucrări suplimentare are loc prin metoda 
creditor-furnizor, nu există specificaţii prevăzute în conţinutul documentaţiei 
de atribuire; 

 în anul 2009 s-a achitat nelegal avans pentru materiale, utilaje, 
echipamente cheltuieli indirecte şi  profit, în condiţiile în care, conform 
clauzelor contractuale, se achită executantului „lucrări executate” şi nu 
achiziţii de materiale, utilaje, echipamente, cheltuieli indirecte şi  profit;  

 comisia de evaluare nu a ţinut cont de faptul că în oferta financiară  au fost 
incluse elemente de cheltuieli care nu au fost prevăzute în documentaţia de 
elaborare şi prezentare a ofertei. Nu au fost respectate regulile de estimare 
a valorii contractelor şi de selectare a procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie întrucât datorită includerii eronate a unor elemente de cheltuieli 
în oferta declarată  câştigătoare s-au angajat prin contract fonduri care 
depăşesc prevederile legale. 

 înregistrarea pe cheltuieli a valorii taxei de marketing pentru o perioadă în care 
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contractul nu era în vigoare, prin încălcarea prevederilor contractuale. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 167 mii lei, din care: 9 mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului entităţii şi 158 mii lei prejudicii. 
   
Concluzii  entitatea nu a gestionat în condiții de calitate  activitatea economico-financiară.

 
Măsurile dispuse  înlăturarea abaterilor financiar contabile; 

 stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia în cazul abaterilor 
cauzatoare de prejudiciu constatate. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 20 de măsuri 
pe care  SN Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” SA Timişoara trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru 
recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   

Pentru verificarea respectării legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi concurenţei, au fost sesizate: 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor  Publice şi Consiliul Concurenţei.  

 
 

SC „Electrificare CFR” SA  
Scurtă prezentare Societatea Comercială "Electrificare CFR" SA este societate comercială 

organizată în forma juridică de filială a Companiei Naţionale Căile Ferate Române 
(CN CFR SA). 

Societatea are ca activitate principală montarea, exploatarea, întreţinerea şi 
repararea instalaţiilor de electrificare ale CN CFR SA. 

Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   inventarierea necorespunzătoare a stocurilor de materiale fără mişcare sau cu 

mişcare lentă, fără a se stabili necesitatea şi utilitatea acestor stocuri, precum 
şi starea în care se află acestea, având în vedere vechimea lor, ca urmare a 
nerespectării prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 neîntocmirea documentelor prevăzute de lege în vederea obţinerii certificatelor 
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se desfăşoară 
activitatea societăţii operaţiune care a condus la nemajorarea capitalului social 
deţinut de CN CFR SA în conformitate  cu prevederile actului de înfiinţare al 
entităţii; 

 depăşirea, în unele situaţii , a nivelului cheltuielilor stabilite în bugetele anuale 
de venituri şi cheltuieli, aprobate pe anii 2008 şi 2009, în condiţiile în care 
veniturile realizate au fost sub nivelul celor aprobate, fapt care a determinat 
acumularea de pierderi cu impact negativ asupra patrimoniului gestionat; 

 utilizarea în mod ineficient a fondurilor, prin efectuarea unor cheltuieli din 
resursele financiare ale entităţii pentru realizarea unor prestări de servicii, care 
au fost refuzate la plată de CN CFR SA, ca fiind operaţiuni necontractate de 
către aceasta.  

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 114.029 mii lei. 
 
Concluzii  modul de administrare a patrimoniului  statului şi execuţia bugetului de venituri 

şi cheltuieli nu sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile entităţii şi 
nu respectă în totalitate principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, 
eficienţei şi  eficacităţii; 

 situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă  a poziţiei financiare, a 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată. 
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Recomandări  realizarea inventarierii şi analizarea  stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă; 

 identificarea terenurilor aferente activităţii societăţii, proprietate publică şi 
privată a statului, stabilirea regimului juridic al acestora; 

 analizarea oportunităţii plăţilor efectuate din resursele societăţii, care au 
condus la nerespectarea prevederilor bugetelor de venituri şi cheltuieli, prin 
depăşirea în unele situaţii a cheltuielilor programate; 

 analizarea cheltuielilor efectuate sub aspectul  eficienţei şi economicităţii şi 
dispunerea măsurilor ce se impun  pentru asigurarea  bunei gestiuni a 
patrimoniului. 

 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 4 măsuri pe 
care SC „Electrificare CFR” SA trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate şi 
pentru intrarea în legalitate.  Conducerea societăţii a formulat contestaţie, fiind respinsă de Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor.  

 
 
 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  
 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - 
“ISPIF” Bucureşti 
Scurtă prezentare Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - “ISPIF” 

Bucureşti, denumit în continuare INCDIF-„ISPIF” Bucureşti, funcţionează în 
coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  şi, din punct 
de vedere ştiinţific, în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  

 La nivelul structurii teritoriale a INCDIF- “ISPIF” Bucureşti funcţionează 5 
sucursale (fără personalitate juridică): 

 Sucursala Moldova (cu sediul la Iaşi) 
 Sucursala Transilvania (cu sediul la Cluj) 
 Sucursala Banat (cu sediul la Timişoara) 
 Sucursala Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în 

Agricultură -  CRUTA  (cu sediul în Bucureşti) 
 Baza de Cercetare-Dezvoltare Băneasa Giurgiu. 

Controlul efectuat s-a desfăşurat la sediul  INCDIF - “ISPIF” Bucureşti şi la sucursalele din subordine şi a 
avut următoarele obiective:  
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare - Constatări identificate 
Constatări   
La INCDIF - "ISPIF" 
Bucureşti 

 patrimoniul public al statului preluat în administrare a fost înregistrat la o altă 
valoare decât cea stabilită prin protocoalele de predare-preluare a 
patrimoniului public prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la H.G. nr. 944/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Îmbunătăţiri Funciare - INCDIF-"ISPIF" Bucureşti.  

Conform balanţei de verificare centralizată la 30 noiembrie 2010 (inclusiv a 
sucursalelor), valoarea înregistrată în contabilitate era de 1.204 mii lei, iar cea 
conform protocoalelor de predare-preluare a patrimoniului public prevăzut de 
H.G. nr. 944/2006, este în valoare de 2.058 mii lei. În timpul controlului 
abaterea a fost remediată.  

 existenţa unor neconcordanţe între totalul soldurilor debitoare şi creditoare din 
balanţa de verificare încheiată la nivelul institutului  la 31.12.2009 (valoare 
20.621 mii lei) şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare  care rezultă din 
centralizarea balanţelor de verificare ale sucursalelor, secţiilor şi ale sediului 
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central (24.181 mii lei). 
La sucursale    neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe 

în sumă de 4 mii lei, la Sucursala CRUTA şi la Sucursala Banat. Pentru 
înlăturarea abaterii au fost emise decizii.    

   la Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură CRUTA şi la 
Sucursala Banat s-a  constatat înregistrarea în mod eronat în contul  de 
imobilizări corporale, a unor active în valoare de 15 mii lei. În timpul controlului 
abaterea a fost remediată;      

 la Sucursala Banat s-au mai constatat: 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor venituri,  în sumă de 19 mii lei, 
din prestarea de servicii către un client, ca urmare a compensării dintre 
valoarea serviciilor prestate efectiv de sucursală şi valoarea încasată ca 
avans. În timpul controlului eroarea a fost corectata;  

 nu a fost calculată şi înregistrată amortizarea activelor fixe în evidenţa 
contabilă în sumă de 6 mii lei; 

 au fost identificate erori de înregistrare în evidenţa tehnico-operativă în 
valoare de 182 mii lei.      

 
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 

 

Constatări   pentru exerciţiile financiare 2009 şi 2010, la nivel de INCDIF - “ISPIF” 
Bucureşti nu a fost constituită, evidenţiată  şi virată la bugetul de stat 
contribuţia de  50% din salariul de bază minim brut în sumă de 86 mii lei, 
datorită faptului că entitatea nu a angajat persoane cu handicap în procent de 
4% din numărul total de angajaţi.  Pentru contribuţiile neconstituite şi nevirate 
au fost calculate penalităţi şi majorări/dobânzi de întârziere;    

 au fost diminuate nelegal veniturile cuvenite bugetului de stat, cu  suma  de 
3.535 mii lei, reprezentând venituri obţinute din închirierea  de către INCDIF -
“ISPIF” Bucureşti  a bunurilor aparţinând domeniului public al statului, nevirate, 
conform Legii nr. 213/1998, la bugetul statului. Pentru neîndeplinirea obligaţiei 
prevăzute de lege, în timpul controlului au fost calculate accesorii  de 1.654 mii 
lei reprezentând: penalităţi de întârziere - 530 mii lei, majorări şi dobânzi de 
întârziere - 1.124 mii lei;  

 în perioada 2009-2010, INCDIF - “ISPIF” Bucureşti nu a calculat, facturat, 
evidențiat, încasat şi virat la bugetul de stat penalizările de întârziere în sumă 
de 123 mii lei  pentru un număr de 67 contracte de închiriere a unor bunuri 
(spaţii construite şi locuri de parcare) care aparţin domeniului public al statului. 
Nu au fost respectate prevederile din clauzele contractuale. 

La INCDIF - “ISPIF” 

Valoarea estimativă a abaterilor constatate însumează 5.435 mii lei şi reprezintă venituri suplimentare 
datorate bugetului de stat  (3.744 mii lei sumă de bază şi accesorii calculate în sumă de 1.691 mii lei). 

 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   
La sucursale  la Sucursalele Moldova,  Banat şi la  Baza de Cercetare Dezvoltare Băneasa 

Giurgiu s-a constatat că nu există organizat un sistem de  control intern, în 
sensul că nu au fost stabilite proceduri de control intern prin norme sau 
regulamente interne şi nu sunt stabilite responsabilităţi prin fişele posturilor în 
vederea verificării modului de îndeplinire a obiectivelor entităţii, precum şi a 
verificării activităţii financiar contabile şi de gestiune.  

 

 
Pentru înlăturarea abaterii au fost emise decizii.  
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Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări  
 Efectuarea inventarierii şi a reevaluării elementelor patrimoniale 
La INCDIF  “ISPIF” 
Bucureşti 

 bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea INCDIF- “ISPIF” 
Bucureşti, nu au fost supuse acţiunii de reevaluare, astfel că bilanţul contabil 
încheiat la 31.12. 2010 nu oferă o imagine fidelă a activelor entităţii; 

 nu au fost incluse în operaţiunea de inventariere, pentru anii 2009 şi 2010, toate 
elementele patrimoniale, şi anume: 
 în anul 2009 soldurile conturilor:  404 ”Furnizori de imobilizări”; 231 

“Imobilizări corporale în curs de execuţie”; 233 “Imobilizări necorporale în 
curs de execuţie”; 446 “Alte impozite şi taxe”;  

 în anul 2010 soldurile conturilor 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”; 446 
“Alte impozite şi taxe” şi  481 „Decontări între unitate şi subunităţi”. 

La sucursala Banat   nu s-au inventariat proiectele în curs de execuţie,prin stabilirea   stadiului de 
executare,  atât pentru anul 2009 cât şi pentru anul 2010; 

  listele de inventariere nu au  fost însoţite de acte şi documente care să 
detalieze stadiul de executare a proiectelor în curs de execuţie; 

  nu exista concordanţe între:  
 valorile elementelor inventariate înscrise în listele de inventariere şi cele din 

registrul inventar pe anul 2009; 
 rezultatele inventarierii înscrise în listele de inventariere şi soldurile     din 

balanţa sintetică, întocmită la 31.12.2009 şi transmisă de INCDIF-”ISPIF„ 
Bucureşti; 

 soldurile din balanţa de verificare sintetică aferentă sucursalei Banat, 
transmisă de INCDIF-”ISPIF„ Bucureşti şi valorile înscrise în registrul 
inventar;  

 rezultatele inventarierii şi evidenţa contabilă, respectiv registrul inventar 
(159 mii lei).  

Pentru înlăturarea abaterii a fost emisă Decizie. 

La Sucursala Moldova  cu ocazia inventarierii, nu s-a urmărit încadrarea corectă a imobilizărilor 
corporale în categoria mijloacelor fixe, în sensul că imobilul constând în clădire 
construită pe 891 mp şi curte de 1200 mp, (actualul sediu al Sucursalei Moldova) 
este înregistrat în evidenţa contabilă la obiecte de inventar cu o valoarea de 
inventar  de 92,4 lei.     

Pentru înlăturarea abaterii a fost emisă Decizie. 

 
Constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor 
şi atribuţiilor entităţii. Realizarea veniturilor proprii.   
Constatări   
La INCDIF-"ISPIF" 
Bucureşti  

 

 în perioada 2009-2010, unitatea nu a calculat, facturat şi înregistrat penalizări 
conform clauzelor din  contractele încheiate, estimate în timpul controlului la 
suma de 178 mii lei; 

 nu au fost emise facturi în vederea încasării în totalitate a sumelor prevăzute în 
contractele de prestări servicii încheiate de INCDIF-„ISPIF” Bucureşti cu SC 
EXPERCO-ISPIF SRL, în valoare de 109 mii lei;  

 nu s-a recuperat suma de 118 mii lei, reprezentând cheltuieli efectuate pentru 
lucrări executate fără contracte încheiate, evidenţiate în cadrul producţiei 
neterminate, cont 332. Lucrări şi servicii în curs de execuţie la 31.12.2009; 

 menţinerea fără nici o justificare în contul de producţie neterminată  a sumei de 
17 mii lei, reprezentând cheltuieli aferente unor lucrări finalizate şi facturate; 

 diminuarea nelegală a veniturilor proprii ale unităţii cu suma 90 mii lei, ca 
urmare a facturării serviciilor şi lucrărilor executate unor beneficiari, sub 
valoarea stabilită prin contract; 

 înregistrarea unor cheltuieli suplimentare pentru executarea unor lucrări peste 
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valoarea contractelor încheiate, în sumă de 444 mii lei, nerecuperate de la 
beneficiarii serviciilor şi lucrărilor contractate; 

În unele cazuri cheltuielile nerecuperate s-au datorat diminuării valorii contractelor 
încheiate cu beneficiarii, după executarea acestora.  

La sucursale 

 
 la Sucursala Moldova s-a constatat faptul că nu a fost încasată suma  de 63 mii 

lei reprezentând  clienţi neîncasaţi, din care suma de 46 mii lei reprezintă 
creanţe comerciale provenite din perioada 2002-2006 pentru care dreptul de 
acţiune a fost prescris. Aceeaşi abatere s-a constatat şi la Baza de Cercetare-
Dezvoltare Băneasa Giurgiu şi  Sucursala Banat; 

  la Sucursala Banat valoarea prestaţiilor contractate în perioada 2009-2010 a 
fost determinată pe baza unui tarif al orei de proiectare stabilit de către INCDIF-
„ISPIF” Bucureşti la nivelul anului 2007, respectiv de 17,32 lei/ora de proiectare, 
nefiind actualizat în funcţie de inflaţie, ceea ce a determinat nerealizarea unor 
venituri în sumă 74 mii lei;  

Valoarea estimativă a abaterilor constatate însumează 961 mii lei, reprezentând prejudicii. 
 
Identificarea eventualelor imperfecţiuni legislative 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare-INCDIF - “ISPIF” Bucureşti  s-a 
înfiinţat în baza H.G. nr. 944/2006. 

Art. 2 prevede: 

    „(1) Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - INCDIF - "ISPIF" 
Bucureşti, persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în coordonarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi, din punct de vedere ştiinţific, în coordonarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin preluarea Institutului de Studii şi 
Proiectare pentru Îmbunătăţiri Funciare SC "ISPIF"-SA Bucureşti şi a sectorului de cercetare, cu 
suprafaţa de teren şi baza materială aferente, ale Institutului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică 
pentru Irigaţii şi Drenaje, Băneasa-Giurgiu.”, 

Art.31 prevede: 

    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. 

    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Prin HOTĂRÂREA nr. 8/2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la anexa 4 „Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale” este nominalizat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Îmbunătăţiri Funciare-INCDIF-"ISPIF" Bucureşti. 

În actele normative ulterioare, prin care s-a modificat modul de organizare şi funcţionare a Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, respectiv HG nr. 1.407/2009, HG nr. 25/2010 şi  HG nr. 
725/2010, INCDIF-"ISPIF" Bucureşti nu a mai fost nominalizat ca entitate aflată în coordonarea MADR, 
astfel că se impune corelarea prevederilor actelor normative menţionate, respectiv ale H.G. nr. 944/2006 cu 
prevederile H.G. nr. 725/2010 (*actualizată*).   

Bugetul de venituri şi cheltuieli al INCDIF - “ISPIF” Bucureşti, aferent anului 2010, a fost aprobat în Consiliul 
de Administraţie, fără a mai fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, datorită 
faptului că institutul  nu mai figurează ca fiind în coordonarea ministerului, potrivit HG nr. 1407 din 18 
noiembrie 2009  respectiv HG nr. 25/2010, în condiţiile în care prevederile referitoare la aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit actului său de înfiinţare, au rămas în vigoare.  
 
 
Alte aspecte rezultate din acţiunea de control anterioară  
Nu au fost aduse la îndeplinire prevederile art. 12 din H.G. nr.944/2006, reluate prin măsura nr.1 din 
Decizia nr.8/ 23.10.2010 în sensul că nu au fost răscumpărate la termenul stabilit prin hotărâre şi nici în 
prezent, din sursele de finanţare proprii, cele 5.327 de acţiuni deţinute de persoane fizice în capitalul social 
al SC ISPIF SA Bucureşti, societate preluată de INCDIF-„ISPIF” Bucureşti la data înfiinţării, în baza 
protocolului încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului  nr. P/888/3.02.2007. 
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Concluzii generale  

 
Activitatea desfăşurată de  INCDIF-“ISPIF” Bucureşti în perioada 2009-2010 a 
fost nerentabilă şi s-a concretizat prin înregistrarea de pierderi financiare (4,4 
milioane lei la 31 decembrie 2009 şi  3,4 milioane lei la  30 noiembrie 2010). 

Veniturile obţinute din lucrările şi serviciile prestate fac obiectul contractelor
încheiate cu Experco-Ispif SRL care deţin o  pondere de cca 60% în totalul 
veniturilor din lucrări şi cu INCDIF-„ISPIF” Bucureşti , în anul 2009. 

Situaţia se datorează şi faptului că în perioada  2009-2010 INCDIF-„ISPIF” 
Bucureşti a avut conturile blocate de DGFP Bucureşti ca urmare a neachitării 
obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, iar toate contractele de prestări servicii, 
proiectare şi alte activităţi încheiate în această perioadă s-au realizat prin Experco 
- ISPIF SRL. 

La această situaţie au contribuit şi aspectele identificate în timpul controlului, 
respectiv neîncasarea veniturilor facturate conform contractelor încheiate şi 
nerecuperarea cheltuielilor efectuate prin serviciile şi lucrările contractate. 

Cu toate că entitatea a făcut unele propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului 
legislativ în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea acesteia, transmise 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, acestea nu au primit un răspuns 
până la finalizarea acţiunii de control.  

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis Decizia 
nr.7/02.05.2011, prin care au fost dispuse măsurile pe care Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare trebuie să la ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii 
prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
pentru intrarea în legalitate. 
 

Recomandări  iniţierea măsurilor legale pentru identificarea şi corectarea neconcordanţelor 
dintre totalul soldurilor debitoare şi creditoare din balanţa de verificare 
încheiată la nivelul institutului  la 31.12.2009; 

 organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, care nu au fost inventariate  la închiderea 
exerciţiilor financiare din 2009 şi 2010, respectiv imobilizările corporale şi 
necorporale în curs de execuţie;  

 calcularea, facturarea şi înregistrarea penalizărilor conform clauzelor din 
contractele încheiate;  

 recuperarea sumelor rezultate din facturarea serviciilor şi lucrărilor executate 
unor beneficiari sub valoarea stabilită prin contracte; 

 recuperarea cheltuielilor evidenţiate la producţie neterminată, aferente unor 
lucrări finalizate şi facturate, şi care nu au fost incluse în facturile emise. 

 

Conducerea INCDIF-"ISPIF" Bucureşti a făcut obiecţiuni la Raportul de control, nefiind de acord în special 
cu sumele stabilite de echipa de control ca fiind datorate bugetului de stat cu titlu de penalităţi şi cu sumele 
nerecuperate de entitate ca urmare a diminuării valorii contractelor după finalizarea  acestora.   

Împotriva măsurilor dispuse prin  Decizia nr. 7/2011, entitatea a formulat contestaţie, respinsă de comisia 
constituită pentru soluţionare.   
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Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 

Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA  
Scurtă prezentare Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA 

Bucureşti (CNTEE „Transelectrica” SA) s-a înfiinţat prin reorganizarea  Companiei 
Naţionale de Electricitate SA în baza HG nr. 627/2000. 

În teritoriu, CNTEE ”Transelectrica” SA îşi  desfăşoară  activitatea prin intermediul 
a 8 sucursale (fără personalitate juridică), cu sediul în: Bacău, Bucureşti, Cluj, 
Constanţa, Craiova,  Piteşti, Sibiu şi Timişoara.  

Prin reorganizarea CNTEE ”Transelectrica” SA au fost înfiinţate 6 filiale cu 
personalitate juridică (SC Smart SA, SC Teletrans SA, SC Opcom SA, SC 
Formenerg SA, SC Icemenerg SA şi SC Icemenerg Service SA).  

Controlul efectuat s-a desfăşurat la: CNTEE ”Transelectrica” SA, filialele SC Smart SA, SC Formenerg SA, 
SC Icemenerg SA, SC Teletrans SA, precum şi la cele 8 sucursale teritoriale. Acţiunile de control au avut 
următoarele obiective: 
 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare   
Constatări   
CNTEE ”Transelectrica” 
SA 

nemajorarea capitalului social cu contravaloarea a 15 terenuri în suprafaţă totală 
de 13.298 mp, pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de 
proprietate, contrar prevederilor HG 577/2002. 

Sucursala de Transport 
Sibiu 

 neînregistrarea în contabilitate a  operaţiunii de  ieşire din patrimoniu a unui 
autotransformator, având valoarea de inventar de 2.799 mii lei, contrar 
prevederilor Legii nr. 82/1991; 

 neevidenţierea în contabilitate a  creanţei în sumă de 577 mii lei care face 
obiectul  unui litigiu, contrar prevederilor Legii nr. 82/1991; 

Sucursala TEE 
Bucureşti 

neînregistrarea în evidenţa contabilă a creanţelor în sumă de 142 mii lei, contrar 
prevederilor Legii nr.82/1991, republicată şi OMFP nr. 3055/2009. 

Filiala SC Icemenerg SA  neînregistrarea în contabilitate a veniturilor rezultate în urma prescripţiei 
obligaţiilor de plată către unii furnizori, în valoare totală de 154 mii lei, 
contrar prevederilor Decretului nr. 167/1958; 

   neînregistrarea în evidenţa contabilă şi, implicit, necuprinderea în 
patrimoniul societăţii a  unui teren aflat în proprietatea acesteia, în 
suprafaţă de 1.950 mp, situat în Bucureşti, sector 3,   contrar prevederilor 
Legii nr. 82/1991; 

  supradimensionarea cheltuielilor cu amortizarea  cu suma de 93 mii lei, 
prin aplicarea incorectă a regimului de amortizare în cazul unor active 
achiziţionate din subvenţii, contrar prevederilor Legii nr. 15/1994, Legii nr. 
82/1991 şi OMFP nr. 1752/2005. 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   
CNT.E.E. 
”Transelectrica” SA 

 neimplementarea în totalitate a standardelor de management/control intern. 

Filiala SC Icemenerg SA  neorganizarea şi neimplementarea sistemelor de management/control intern. 

  neorganizarea şi neexercitarea activităţii de audit intern. 

Filiala  SC Smart SA 
Bucureşti 

 neorganizarea compartimentului de audit intern şi, implicit, neauditarea 
activităţii societăţii. 

Filiala  SC Formenerg  
SA Bucureşti 

 neorganizarea şi neexercitarea activităţilor de control financiar preventiv 
propriu şi de control intern;  
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 neorganizarea activităţii de audit public intern şi, implicit, neauditarea activităţii 
societăţii;. 

Sucursala TEE 
Bucureşti 

 neimplementarea procedurilor operaţionale şi de autoevaluare a controlului 
managerial pentru toate compartimentele funcţionale; 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare   
Constatări   
CNTEE   
”Transelectrica” SA 

 necalcularea de daune-interese, în sumă de 23 mii lei, ca urmare a 
nerecuperării în termenul legal a dividendelor în sumă de 1.885 mii lei cuvenite 
CNTEE  Transelectrica SA ,  contrar prevederilor Legii 31/1990; 

  nefinalizarea documentaţiilor şi neevaluarea a 4 terenuri în suprafaţă totală de 
4.874 mp, contrar prevederilor Legii 137/2002, HG 834/1991 şi Criteriilor nr. 
2665/1992; 

  neevaluarea imobilizărilor corporale în valoare de 846.714 mii lei, contrar 
prevederilor OMFP 3055/2009; 

  neîntocmirea documentaţiei cadastrale şi neînscrierea în evidenţa Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teritorială a terenurilor în suprafaţă totală de 
815.128 mp, pe care se află amplasate reţelele de transport a energiei 
electrice, contrar prevederilor Legii 7/1996; 

Sucursala de 
Transport Timişoara 

 efectuarea de plăţi  suplimentare în sumă de 27 mii lei prin acceptarea la plată 
a unor articole de lucrări supraevaluate, respectiv, articolul ”Construcţii din 
metal” a fost decontat la preţuri mai mari (de peste 12 ori) comparativ cu 
preturile decontate pentru acelaşi articol în lucrări similare;  

Sucursala de Transport 
Craiova 

 efectuarea de plăţi suplimentare, în sumă estimată de 44 mii lei, prin 
decontarea unor situaţii de lucrări executate  la alte preţuri decât cele cuprinse 
în oferta financiară; 

Sucursala de Transport 
Piteşti 

 efectuarea de plăţi suplimentare, prin nerespectarea devizelor oferta, 
acceptându-se cantităţi de materiale mai mari decât cele reale, nepuse în 
opera, sau lucrări neexecutate; 

Sucursala de Transport 
Sibiu 

 efectuarea de plăţi suplimentare în sumă de 8 mii lei, prin decontarea situaţiilor 
de lucrări în care s-au inclus cote reprezentând contribuţia pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale mai mari decât cele legale; 

 neinventarierea tuturor terenurilor din domeniul public al statului, date în 
administrare,  contrar prevederilor OMFP nr.2861/2009; 

Sucursala TEE 
Bucureşti 

 

 decontarea unor cheltuielilor de delegare  fără a avea la bază  documente care 
să ateste realitatea cheltuielilor efectuate şi cuantumul real;  

Filiala SC Smart SA   neinventarierea terenurilor în suprafaţă de 21.124 mp. aparţinând domeniului 
public al statului, primite de la CNTEE ”Transelectrica” SA , precum şi a 
terenurilor în suprafaţă de 5.756 mp. pentru care nu au fost obţinute certificate 
de atestare a dreptului de proprietate,  

 nefinalizarea lucrărilor de stabilire şi evaluare a terenurilor în suprafaţă de 
6.487,49 mp, în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de 
proprietate,   

 nemajorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor, în suprafaţă totală 
de 42.475,74 mp, pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului 
de proprietate,  

 necalcularea şi neevidenţierea de penalităţi pentru neplata la termen a 
facturilor emise de societate; 

 nerespectarea clauzelor contractuale prin: 

 efectuarea de plăţi suplimentare, în sumă  de 530 mii lei, ca urmare a 
includerii în situaţiile de lucrări a unor articole cu valori mai mari decât 
cele negociate; 

 
 
 



Pagina  114   Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

 nerecuperarea de la subcontractor a contravalorii poliţei de asigurare, 
în sumă de 36 mii lei, aferente lucrărilor asigurate; 

 
 

Filiala SC Formenerg  
SA Bucureşti 

 

 neinventarierea terenurilor deţinute de societate, a creanţelor şi obligaţiilor faţă 
de terţi, nestabilirea rezultatelor inventarierii; 

 nereevaluarea la valoarea justă a unor bunuri (clădiri) din domeniul privat al 
statului; 

 nemajorarea capitalului social cu contravaloarea unui teren în suprafaţă de 602
mp, asupra căruia deţine certificat de atestare a dreptului de proprietate; 

 cedarea folosinţei spaţiului în suprafaţă de 203 mp, fără a avea la bază un 
contract de închiriere în vigoare şi, implicit, fără perceperea şi încasarea unei 
chirii şi a utilităţilor aferente, aşa cu s-a prevăzut în Actul constitutiv al 
societăţii; 

 neurmărirea clauzelor contractuale, respectiv nerecuperarea contravalorii 
facilităţilor  în sumă 15 mii lei, oferite de unităţile de cazare pentru grupurile de 
cursanţi;  

 neplata la termenul legal a dividendelor în sumă de 200 mii lei, cuvenite 
acţionarului CN Transelectrica SA, contrar prevederilor Legii nr. 31/1990;  

 necalcularea de  penalităţi/dobânzi/daune interese pentru neplata la scadenţă 
a facturilor în sumă de 1.126 mii lei;  

 efectuarea de plăţi în sumă de 38 mii lei pentru proiectare, taxe şi autorizaţii 
fără a avea la bază documente care să ateste execuţia/obţinerea acestora.  
 

Filiala SC Icemenerg SA  neîncasarea  veniturilor în sumă de 27 mii lei, reprezentând penalităţi de 
întârziere calculate potrivit clauzelor contractuale, contrar prevederilor Legii nr. 
82/1991 şi OMFP nr. 3055/2009; 

  efectuarea de plăţi în sumă de 8 mii lei reprezentând cheltuieli efectuate cu 
ocazia deplasărilor în străinătate, în afara perioadei de deplasare şi într-o altă 
zonă decât cea aprobată,  contrar prevederilor HG nr. 518/1995 şi OMFP nr. 
1752/2005; 

  majorarea  nejustificată a cheltuielilor de exploatare  cu suma de 30 mii lei, prin 
suportarea pe costuri a unor tichete de masă acordate în mod necuvenit, 
contrar prevederilor Legii nr. 82/1991, OMFP nr. 1752/2005; 

  majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 197 mii lei, 
reprezentând valoarea mijloacelor fixe nerecuperată prin includere în 
contravaloarea prestaţiilor efectuate, contrar prevederilor Legii nr. 82/1991, 
OMFP nr. 1752/2005, OMFP nr. 3055/2009; 

  efectuarea de plăţi în sumă de 68 mii lei fără a avea la bază documente care 
să certifice efectuarea prestaţiei,  

  utilizarea de subvenţii în sumă de 78 mii lei în alte scopuri decât cele aprobate, 
 

Filiala SC Teletrans SA  neefectuarea operaţiunilor de reevaluare a imobilizărilor corporale de natura 
construcţiilor, contrar prevederilor Legii nr. 82/1991, OMFP  nr. 3055/2009, HG 
nr. 1553/2003; 

 necalcularea şi neîncasarea penalităţilor în sumă de 400 mii lei,  calculate 
pentru neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;  

  acceptarea şi efectuarea de plăţi suplimentare în sumă de 198 mii lei, 
reprezentând contravaloare chirie şi utilităţi pentru o suprafaţă mai mare decât 
cea reală închiriată; 

  atribuirea unui contract de achiziţie fără a se stabili preţuri ferme la 
sortimentele de materiale consumabile şi piese de schimb. 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia acţiunilor de control efectuate, şi-au exprimat puncte de 
vedere divergente, prin obiecţiunile formulate,  după cum urmează: 
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Conducerea filialei  SC Smart SA Bucureşti, cu privire la: 

 ● achiziţia de produse, servicii şi lucrări. 

Conducerea filialei  SC Formenerg SA Bucureşti, cu privire la: 
● închirierea de bunuri; 
● efectuarea cheltuielilor de natură salarială; 
● efectuarea de plăţi pentru proiectare, taxe şi autorizaţii fără a avea la bază documente care să 

ateste execuţia/obţinerea acestora. 

Punctul de vedere al conducerii entităţilor verificate nu a fost însuşit, echipa de control menţinându-şi 
argumentele prezentate în rapoartele de control.  
 
Măsuri operative În timpul acţiunilor de control, conducerile entităţilor verificate au luat următoarele 

măsuri: 

Sucursala de Transport 
Timişoara 

● a procedat la actualizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a debitelor 
constatate. 

Sucursala de Transport 
Constanţa 

● a procedat la recuperarea  plăţilor suplimentare în sumă de 32 mii lei şi a 
despăgubirilor civile calculate  în sumă de 3 mii lei. 

Sucursala de Transport 
Craiova 

● a procedat la recuperarea sumei de 44 mii lei şi a despăgubirilor civile 
calculate în sumă  de 2 mii lei. 

Sucursala de Transport 
Piteşti 

● a procedat la recuperarea  plăţilor suplimentare în sumă de 42 mii lei şi a 
despăgubirilor civile calculate  în sumă de 7 mii lei. 

Filiala SC Icemenerg SA ● s-a recalculat amortizarea şi s-a înregistrat corect în evidenţa contabilă; 

● au fost emise facturi pentru recuperarea penalităţilor calculate. 

Filiala  SC Smart SA 
Bucureşti 

 

●  pentru neplata la termen a facturilor au fost calculate penalităţi de întârziere în 
sumă totală de 31 mii lei, acestea fiind facturate şi evidenţiate în contabilitate; 

● a fost recuperată de la subcontractor contravaloarea poliţei de asigurare în 
sumă de 36 mii lei; 

● au fost recuperate plăţile suplimentare efectuate; 

● au fost corectate cheltuielile de exploatare şi, implicit, rezultatele contabile cu 
contravaloarea amortizării aferente mijlocului fix recepţionat şi nepus în funcţiune. 

Filiala  SC Formenerg  
SA Bucureşti 
 

● au fost reevaluate la valoarea justă bunurile din domeniul privat al   statului. 

Concluzii generale  

Sucursalele/Filialele  
CNTEE  ”Transelectrica” 
SA Bucureşti  

 modul de administrare a patrimoniului statului nu este sub toate aspectele în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile societăţii şi nu respectă în 
totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare încheiate nu oferă în toate aspectele semnificative o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

 
Recomandări  luarea măsurilor privind: efectuarea inventarierii patrimoniului, recuperarea 

creanţelor şi accesoriilor aferente în cadrul termenului legal de prescripţie, 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, efectuarea 
cheltuielilor de personal, închirierea bunurilor aflate în patrimoniul societăţilor; 

 majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost 
obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate; 

 organizarea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

 extinderea verificărilor pentru toate operaţiunile economice desfăşurate în 
domeniile în care s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate; 

 stabilirea întinderii prejudiciilor constatate şi luarea măsurilor legale de 
recuperare; 

 analiza cheltuielilor consemnate în actele de control şi dispunerea măsurilor ce 
se impun pentru asigurarea bunei gestiuni a patrimoniului. 
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Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 10 Decizii prin care au fost dispuse un număr 
de 60 de măsuri (SC Smart SA Bucureşti - 10 măsuri, SC Formenerg SA Bucureşti - 12 măsuri, SC 
Icemenerg SA - 15 măsuri,  SC Teletrans SA - 5 măsuri, Sucursala de Transport Craiova - 1 măsură, 
Sucursala de Transport Piteşti - 4 măsuri, Sucursala de Transport Timişoara - 3 măsuri, Sucursala de 
Transport Sibiu - 4 măsuri, Sucursala de Transport Bucureşti - 5 măsuri, Sucursala de Transport Constanţa 
- 1 măsură) pe care entităţile trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
precum şi pentru intrarea în legalitate. 
 
 

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale 
“Hidroelectrica" 
Scurtă prezentare Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale 

“Hidroelectrica"  (SC Hidroelectrica SA) s-a înfiinţat ca urmare a reorganizării 
Companiei Naţionale de Electricitate SA, prin preluarea unor părţi din activul şi 
pasivul  acestei Companii, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 
decembrie 1999, în baza HG nr.627/2000. 

SC Hidroelectrica SA, în vederea realizării obiectului de activitate, în teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea prin 13 sucursale, fără personalitate juridică, situate în: 
Bistriţa, Buzău, Caransebeş, Cluj, Curtea de Argeş, Haţeg, Oradea, Porţile de 
Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeş, Sibiu, Slatina şi Târgu Jiu.  

În baza HG nr.857/2002, au fost înfiinţate prin reorganizarea SC Hidroelectrica 
SA,  8 filiale cu personalitate juridică, respectiv: SC Hidroserv Bistriţa SA; SC 
Hidroserv Curtea de Argeş SA; SC Hidroserv Cluj SA; SC Hidroserv Haţeg SA; 
SC Hidroserv Porţile de Fier SA; SC Hidroserv Râmnicu Vâlcea SA; SC Hidroserv 
Sebeş SA şi SC Hidroserv Slatina SA. 

Controlul efectuat  s-a desfăşurat la nivelul: SC Hidroelectrica SA, Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa  şi la 
nivelul celor 8 filiale şi a avut în vedere următoarele obiective: 
 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   
SC Hidroserv Cluj SA 

 

 neînregistrarea în contabilitate a unei clădiri în valoare de 111 mii lei şi a 
terenurilor în suprafaţă de 13.101 mp, preluate de la SC Hidroelectrica SA; 

Sucursala hidrocentrale 
Bistriţa 

 neevidențierea în contabilitate a penalităţilor, în sumă de 15 mii lei, calculate 
pentru neîncasarea la termenul scadent a unor facturi emise către SC Eon 
Moldova SA; 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   
Filiale/sucursale: 
SC Hidroserv Bistriţa SA 

 

 nerespectarea prevederilor legale privind exercitarea activităţii de control 
financiar preventiv, respectiv: operaţiunile prezentate la viza de control 
financiar preventiv nu au fost înregistrate într-un registru; viza de control 
financiar preventiv nu s-a exercitat prin semnătura persoanei desemnate şi prin 
aplicarea sigiliului personal; 

SC Hidroserv Cluj SA  nu a fost organizat şi exercitat controlul intern, în conformitate cu OG 
nr.119/1999, art.2 şi art.3 din OMFP nr.946/2005. 
 

SC Hidroserv Porţile de 
Fier SA 

 nerespectarea prevederilor legale privind elaborarea şi dezvoltarea sistemelor 
de control managerial, respectiv: 

 nu s-au elaborat programe de dezvoltare a sistemului de control intern, pe 
fiecare compartiment din entitate, ţinând cont de particularităţile cadrului 
legal, organizaţional, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, 
precum şi de standarde de control intern; 

 nu s-au elaborat şi aprobat proceduri operaţionale (instrucţiuni de lucru) 
aferente activităţilor procedurale identificate,  
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SC Hidroserv Sebeş SA 

 

 nu au fost auditate, cel puţin o dată la 3 ani, toate activităţile, iar misiunile de 
audit intern nu au fost planificate funcţie de evaluarea riscului asociat diferitelor 
structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, aşa cum se prevede la
art. 13, alin. (2) din Legea nr. 672/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

SC Hidroserv Slatina SA  nu a fost organizată activitatea de audit public intern şi, implicit, nu au fost 
auditate activităţile desfăşurate,  

Sucursala hidrocentrale 
Bistriţa 

 

 documentele supuse controlului financiar preventiv nu sunt vizate, în toate 
cazurile şi certificate pentru legalitate, realitate şi exactitate; 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   
SC Hidroelectrica SA  neinventarierea terenurilor în suprafaţă de 3.124.552 mp pentru care nu au fost 

obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate, contrar prevederilor 
OMFP nr.2861/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

 nestabilirea şi neevaluarea terenurilor în suprafaţă de 3.752.758 mp, în 
vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, contrar 
prevederilor art.6 din HG nr.834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor 
terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat şi art.12 din Legea 
137/2002; 

 nemajorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor în suprafaţă de 
1.918.136 mp pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de 
proprietate, contrar prevederilor art.142 şi art.143 din HG nr.577/2002; 

 nerespectarea clauzelor contractuale, respectiv: 

 necalcularea penalităţilor de întârziere în sumă totală de 5.426 mii lei 
pentru: neplata la termen a chiriei stabilite în contracte, nelivrarea la termen 
a produselor contractate, precum şi pentru nerecuperarea la termen a 
creanţelor din vânzarea energiei electrice evidenţiate în contabilitate (5.388 
mii lei); 

 au fost efectuate plăţi suplimentare în sumă de 24 mii lei prin acceptarea la 
plată a unor produse/articole de lucrări la alte preţuri decât cele stabilite în 
contract;  

 majorarea cheltuielilor de exploatare cu suma 4.286 mii lei reprezentând 
cheltuieli pentru obiective de investiţii şi lucrări de modernizare efectuate la 
mijloace fixe, ceea ce a avut drept consecinţa nestabilirea, neevidenţierea şi 
nevirarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat, în sumă de 320 mii lei 
şi a accesoriilor aferente în sumă de 74 mii lei;  

 efectuarea de plăţi suplimentare, în sumă de 107 mii lei, prin acceptarea la 
plată a devizelor de reparaţii pentru lucrări planificate şi accidentale, 
supraevaluate cu contravaloarea transportului de muncitori de la sediu la locul 
de desfăşurare al lucrărilor de reparaţii, inclusiv cotele de cheltuieli indirecte şi 
profit; 

 necalcularea daunelor-interese, în sumă de 196 mii lei, generate de 
nerecuperarea în termen de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare a 
dividendelor în sumă de 2.306 mii lei cuvenite SC Hidroelectrica SA de la 
filialele sale, contrar prevederilor  art.67 din Legea 31/1990; 

 nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor pentru 
formarea profesională a salariaţilor prin: 

 plata unor cursuri care nu au avut ca scop perfecţionarea şi specializarea 
profesională, actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi 
locului de muncă, dobândirea unor cunoştinţe avansate necesare pentru 
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realizarea activităţii profesionale, promovarea în muncă şi dezvoltarea 
carierei profesionale;  

 plata sumei de 128 mii lei pentru  formarea profesională a salariaţilor peste 
limita alocata unui salariat prin contractul colectiv de muncă; 
 

La filiale/sucursale:  

 SC Hidroserv Curtea de 
Argeş SA 

 încasarea nelegală a sumei de 68 mii lei prin includerea în devize şi implicit în 
facturile emise către SC Hidroelectrica SA a cheltuielilor indirecte şi a profitului, 
aplicate asupra contravalorii transportului de muncitori de la sediu la locul de 
desfăşurare a lucrărilor de reparaţii; 

 efectuarea de plăţi în sumă de 67 mii lei, reprezentând cheltuieli care trebuiau 
a fi suportate de executanţi (efectuări probe, verificări, încercări ale lucrărilor 
executate, organizare de şantier). 

 

SC Hidroserv Bistriţa SA  au fost efectuate plăţi suplimentare în sumă de 93 mii lei, prin acceptarea la 
plată a unor situaţii de lucrări supraevaluate. 

 

SC Hidroserv Cluj SA  neinventarierea şi neevaluarea clădirilor şi terenurilor preluate în patrimoniu de 
la SC Hidroelectrica SA;  

SC Hidroserv Porţile de 
Fier SA 

 pentru lucrările facturate de executanţii de lucrări, nu s-a calculat şi virat taxa 
datorată Casei Sociale a Constructorilor, în sumă de 21 mii lei, conform 
Precizărilor nr. 5122 NN/1.384 /178/1999; 

 efectuarea de plăţi în sumă de 218 mii lei în baza unor situaţii de lucrări 
calculate eronat sau  pentru lucrări neefectuate; 

SC Hidroserv Sebeş SA  efectuarea de plăţi,  în sumă de 15 mii lei, prin acceptarea la plată a unor 
situaţii de lucrări supraevaluate; 

SC Hidroserv Slatina SA   efectuarea de plăţi în avans în sumă de 264 mii lei, contrar prevederilor OMFP 
nr. 3055/2009. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 6.739 mii lei reprezentând: 5.621 mii lei 
venituri cuvenite entităţilor, 394 mii lei venituri cuvenite bugetului de stat şi 724 mii lei prejudicii.  

 

Măsuri operative 
 

În timpul acţiunilor de control, conducerile entităţilor verificate au luat următoarele 
măsuri în vederea înlăturării abaterilor constatate, precum şi pentru intrarea în 
legalitate: 

SC Hidroelectrica SA  s-au calculat penalităţi de întârziere în valoare de 5.426 mii lei pe care le-a 
evidenţiat în contabilitate; 

 în vederea recuperării plăţilor suplimentare în sumă de 24 mii lei s-au emis 
facturi de aceeaşi valoare; 

 s-a procedat la corectarea cheltuielilor de exploatare precum şi virarea către 
bugetul de stat a impozitului pe profit în sumă de 320 mii lei şi a accesoriilor 
aferente în sumă de 74 mii lei; 

 s-a recuperat suma de 107 mii lei reprezentând plăţi suplimentare efectuate 
pentru transportul muncitorilor; 

 s-au încasat dividende în sumă de 1.185 mii lei. 

SC Hidroserv Curtea de 
Argeş SA 

 s-a încasat suma de 14 mii lei reprezentând plăţi suplimentare efectuate pentru 
organizarea de şantier. 
 

SC Hidroserv Porţile de 
Fier SA 

 s-a calculat şi virat suma de 21 mii lei reprezentând cota aferentă Casei 
Sociale a Constructorilor; 

 s-a recuperat suma de 218 mii lei reprezentând plăţi suplimentare pentru 
decontarea unor situaţii de lucrări neefectuate sau calculate eronat. 
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Concluzii generale   modul de administrare a patrimoniului statului, nu este sub toate aspectele în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile societăţii şi nu respectă în 
totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare încheiate nu oferă în toate aspectele semnificative o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 
 

Recomandări  „prezentarea situaţiei economico-financiare în situaţiile financiare anuale” cu 
respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, actualizată; 

 luarea privind: efectuarea inventarierii patrimoniului; stabilirea şi evaluarea 
terenurilor; majorarea capitalului social cu valoarea reactualizată a terenurilor 
pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate; 
conţinutul devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; cheltuielile efectuate cu „formarea profesională a salariaţilor”; 
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv, organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern, elaborarea şi dezvoltarea 
sistemelor de control managerial;  

 analiza şi recuperarea chiriilor la termenele stabilite în contractele de 
închiriere încheiate; 

 recuperarea creanţelor din vânzarea energiei electrice la termenele  stabilite 
în contractele încheiate; 

 stabilirea întinderii prejudiciului cauzat bugetului asigurărilor sociale pentru 
şomaj şi dispunerea măsurilor pentru virarea acestuia pe destinaţiile legale; 

 stabilirea întinderii prejudiciilor cauzate de plăţi făcute în baza unor situaţii de 
lucrări supraevaluate şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor categoriilor de operaţiuni economice, la 
care s-au constatat abaterile reţinute în Rapoartele de control.  

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 10 decizii prin care au fost dispuse măsuri pe 
care SC Hidroelectrica SA şi filialele/sucursalele acesteia trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru 
recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.  

 

 

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) 
Scurtă prezentare Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare este persoană juridică şi funcţionează 

pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, activitatea acesteia 
desfăşurându-se conform Hotărârii Guvernului nr. 365/1998. 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare este organizată ca regie naţională de 
interes strategic, cu specific deosebit, având ca obiect principal de activitate 
producerea apei grele şi a produselor conexe, producerea de energie electrică şi 
termică pentru folosinţa industrială şi casnică, precum şi activităţi de inginerie 
tehnologică pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear. 
În vederea realizării obiectului său de activitate, RAAN are înfiinţate un număr de 
4 sucursale, astfel: Sucursala ROMAG-PROD, Sucursala ROMAG-TERMO, 
Sucursala de Inginerie Tehnologica pentru Obiective Nucleare şi Sucursala 
Cercetări Nucleare Piteşti. 

Controlul efectuat s-a desfăşurat la: Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Sucursala ROMAG-
TERMO şi Sucursala de Inginerie Tehnologica pentru Obiective Nucleare. Acţiunile de control au avut 
următoarele obiective: 
 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   
La RAAN 

 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aferente sediilor punctelor de 
lucru, depozitelor, platformelor, etc. preluate pe bază de protocol de predare-
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primire la înfiinţare de la Regia Autonomă RENEL şi neinventarierea terenurilor 
aflate în domeniul public în suprafaţă de 60 ha; 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   
La RAAN 

 

 neelaborarea de proceduri operaţionale privind activitatea de gestionare, 
evidenţă şi înregistrare a terenurilor în patrimoniul entităţii, conform 
prevederilor OMFP nr. 946/2005. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   
La RAAN 

 

 neevidenţierea pe cheltuieli nedeductibile fiscal a tichetelor pentru odihnă şi 
tratament acordate în mod gratuit, ceea ce a condus la neînregistrarea şi 
nevirarea la bugetul statului a impozitului pe profit în sumă de 2.996 mii lei, la 
care se adaugă accesorii calculate în sumă de 790 mii lei;  

  încasarea de venituri necuvenite în sumă de 1.304 mii lei prin facturarea 
agentului termic primar la preţul utilizat pentru facturarea agentului termic 
secundar ce include şi tariful de distribuţie, contrar prevederilor Legii nr. 
325/2006, OG nr. 36/2006, OG nr. 119/1999, OMFP 522/2003. 

La Sucursala ROMAG-
TERMO SA 

 necalcularea şi neevidenţierea în contabilitate a penalităţilor în sumă de 314 
mii lei, calculate pentru neîncasarea la termen a unor creanţe; 

  nevirarea sumei de 618 mii lei reprezentând cota de 0,5% din valoarea facturată 
a lucrărilor de construcţii-montaj datorată Casei Sociale a Constructorilor; 

  efectuarea de plăţi suplimentare, în sumă de 1.979 mii lei, prin acceptarea, 
ulterior încheierii contractului pentru lucrarea Extindere şi supraînălţare depozit 
zgură şi cenuşă - Etapa  II, a negocierii preţurilor în alte condiţii decât cele 
stabilite în contract, contrar prevederilor HG nr. 925/2006, OUG nr. 34/2006; 

  efectuarea de plăţi suplimentare în sumă 90 mii lei cu nerespectarea 
prevederilor contractuale, prin acceptarea la plată a unor situaţii de lucrări în 
care au fost cuprinse preţuri mai mari decât cele din devizul ofertă. 

 

Măsuri operative În timpul acţiunilor de control, conducerile entităţilor verificate au luat următoarele 
măsuri în vederea înlăturării abaterilor constatate:  

La RAAN  s-a înregistrat în contabilitate impozitul pe profit calculat şi accesoriile aferente 
şi s-a virat la bugetul de stat suma de 1.000 mii lei; 

 s-au efectuat corecţii în evidenţa contabilă privind facturarea agentului termic primar.
La Sucursala ROMAG-
TERMO SA 

 au fost evidenţiate în contabilitate penalităţile calculate în sumă de 314 mii lei, 
iar pentru încasarea lor au fost emise facturi; 

 a calculat beneficii nerealizate în sumă de 133 mii lei şi a procedat la 
facturarea acestora. 

 
Concluzii generale   modul de administrare a patrimoniului statului, nu este sub toate aspectele în 

concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile societăţii şi nu respectă în 
totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare încheiate nu oferă în toate aspectele semnificative o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

 

Recomandări  luarea măsurilor necesare privind: efectuarea inventarierii patrimoniului, 
recuperarea creanţelor şi accesoriilor aferente în cadrul termenului legal de 
prescripţie, evidenţierea în contabilitate a terenurilor pe care le deţine; 

 extinderea verificărilor pentru toate operaţiunile economice desfăşurate în 
domeniile în care s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate; 

 stabilirea întinderii prejudiciilor constatate şi luarea măsurilor legale de recuperare; 
 recalcularea rezultatelor financiare şi virarea la bugetul de stat a sumelor  rezultate.
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Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 2 Decizii prin care a fost dispuse un număr de 9 
măsuri (la nivelul RAAN - 4 măsuri, la nivelul sucursalei Romag - Termo - 5 măsuri), pe care entităţile trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 
 

SC Conversmin SA Bucureşti 
Scurtă prezentare S-a înfiinţat prin reorganizarea parţială a societăţilor comerciale: CN a Lignitului 

Oltenia-SA Târgu Jiu, CN a Huilei SA Petroşani, SN a Cărbunelui SA Ploieşti, CN 
a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” SA Deva, CN de Metale Preţioase şi 
Neferoase „Remin” SA Baia Mare, SC „Moldomin” SA Moldova Nouă, CN a 
Uraniului SA Bucureşti, în baza HG nr. 313/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Controlul a avut în vedere următoarele obiective: 
  

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   efectuarea de operaţiuni de stornare în contabilitate, contrar prevederilor Legii 

nr. 82/1991, republicată. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare 
Constatări   construcţia de locuinţe în cartierele Căzăneşti şi Copăcelul - jud. Vâlcea în 

valoare totală de 10.088 mii lei din sumele alocate de la bugetul de stat pentru 
lucrări de închidere şi ecologizare la obiectivele miniere din zona Ocnele Mari-
Vâlcea, contrar prevederilor art. 37 din Legea minelor nr. 85/2003; 

 neîncheierea de convenţii privind strămutarea proprietarilor din zona Ocnele 
Mari, Judeţul Vâlcea,  în locuinţe construite pe amplasamentele de la 
Căzăneşti  şi Copăcelu, contrar prevederilor art. 6 din Legea nr. 85/2003; 

 necuprinderea unor bunuri în valoare totală de 5.619 mii lei în inventarul 
bunurilor din domeniul public al statului, ceea ce împiedica transferul de către 
Ministerul Economiei a lucrărilor de investiţii care asigură utilităţile aferente 
locuinţelor construite pe amplasamentele Căzăneşti şi Copăcelu, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea; 

 nepredarea în vederea înregistrării în evidenţa contabilă şi în patrimoniul 
Ministerului Economiei a bunurilor în valoare de  10.088 mii lei reprezentând 
contravaloarea locuinţelor construite pe amplasamentele de la Căzăneşti  şi 
Copăcelu, contrar prevederilor art. 33 (2) din Contractul de administrare şi 
gestionare încheiat cu MECMA; 

 efectuarea de lucrări în valoare de 3.871 mii lei, pentru reabilitarea bisericii, 
refacerea caselor afectate şi lucrări de utilitate publică în zona Ghelari-
Hunedoara, din sumele alocate de la bugetul de stat pentru lucrări de închidere 
şi ecologizare, contrar prevederilor art.37 (5) din Legea nr. 85/2003; 

 neincluderea lucrărilor de învestiţii, în valoare de 39.850 mii lei, efectuate la 
iazurile de decantare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului;  

 înregistrarea eronată pe cheltuieli a unor echipamente tehnologice în valoare 
de 349 mii lei, care îndeplineau condiţiile (valoare şi durată) pentru a fi 
înregistrate ca mijloace fixe,; 

 achiziţia de lucrări în valoare de 816 mii lei pentru reabilitarea unui imobil 
(laboratorul de analize fizico-chimice Iacobeni) nepreluat în patrimoniul SC 
Conversmin SA/Ministerului Economiei;  

 efectuarea de plăţi, în sumă totală de 743 mii  lei, pentru bunuri şi servicii 
neincluse în Documentaţia tehnică întocmită pentru asigurarea securităţii 
iazurilor aparţinând SC Cuprumin SA Abrud şi SC Moldomin SA Moldova Nouă 
sau pentru cantităţi mai mari decât cele prevăzute în documentaţie; contrar 
prevederilor art. 2 din OME nr. 1597/2009; 
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 efectuarea de plăţi către constructori în sumă totală de 1.453 mii lei, din fonduri 
alocate de la bugetul de stat pentru lucrări de închidere şi ecologizare, 
reprezentând dotări şi cheltuieli pentru diriginţii de şantier, contrar prevederilor 
HG nr.28/2008 şi OMDLPL nr. 863/2008; 

 efectuarea de plăţi, în sumă totală de 14.335 mii lei, din fonduri alocate de la 
bugetul de stat pentru lucrări de monitorizare post închidere, prin acceptarea la 
plată a unor situaţii de lucrări supraevaluate în care la articolul „materiale” au 
fost aplicate preţuri mai mari decât cele contractate; 

 efectuarea de plăţi, în sumă de 1.598 mii lei, din fonduri alocate de la bugetul 
de stat, pentru lucrări de conservare la obiectivele miniere, fără a avea la bază 
documente care să certifice prestarea acestora;  

 efectuarea de plăţi în sumă de 17 mii lei, reprezentând servicii de asistenţă 
tehnică acceptate la plată în baza unor documente care nu reflectă realitatea, 
precum şi efectuarea de plăţi în sumă totală de 63 mii lei pentru servicii de 
asigurare a lucrărilor fără a avea la bază documente care să certifice 
încheierea unor poliţe la valoarea decontată; 

 nerespectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor în domeniul 
poluării solului, prin  efectuarea de  plăţi, în sumă de 360 mii lei, din sume 
alocate de la bugetul de stat fără a avea la bază o decizie emisă de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, fără a obţine aprobarea asupra 
proiectului tehnic pentru lucrările de remediere şi fără a avea la bază o 
metodologie de refacere a mediului stabilită de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, aşa cum prevede HG nr. 1408/2007 privind evaluarea 
poluării solului şi subsolului şi HG nr. 1403/2007 privind refacerea solului şi 
subsolului afectate;  

 neurmărirea recuperării despăgubirilor în cazul daunelor materiale produse la 
lucrările (asigurate) executate la iazurile Colbul I şi Colbul II. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 19.385 mii lei.  

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului efectuat, conducerea SC Conversmin SA şi-a 
exprimat puncte de vedere divergente, prin obiecţiunile formulate, asupra abaterilor consemnate în 
Procesul verbal de constatare. 

 

Concluzii generale  modul de gestionare a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin bugetul 
MECMA nu s-a realizat cu respectarea principiilor legalităţii şi regularităţii; 

 modul de administrare a patrimoniului statului, nu este sub toate aspectele în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile societăţii şi nu respectă în 
totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare încheiate nu oferă în toate aspectele semnificative o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 
 

Recomandări  prezentarea situaţiei economico-financiare în situaţiile financiare anuale  cu 
respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, actualizată; 

 intrarea în legalitate privind: strămutarea gospodăriilor afectate din zona 
Ocnele Mari,  Judeţul Vâlcea şi construcţia de locuinţe pe amplasamentele 
Căzăneşti şi Copăcelu; decontarea cantităţilor de bunuri şi servicii la nivelul 
celor stabilite în Documentaţiile tehnice aprobate pentru  securizarea iazurilor 
aparţinând SC Cuprumin SA Abrud şi SC Moldomin SA Moldova Nouă;
conţinutul devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; preluarea anexelor tehnice şi a dependinţelor, aflate în dotarea 
minelor pentru care s-a aprobat închiderea definitivă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

 predarea către MECMA a lucrărilor de utilitate publică construite pe 
amplasamentele Căzăneşti şi Copăcelu, în vederea transferării acestora în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în  domeniul 
public local şi,  implicit, al includerii  acestora  în inventarul bunurilor din 
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domeniul public al statului;  

 predarea către MECMA a documentelor aferente locuinţelor construite pe 
amplasamentele Căzăneşti şi Copăcelul în vederea înregistrării în patrimoniul 
acestuia;  

 organizarea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis Decizie prin care au fost dispuse 20 de măsuri 
pe care SC Conversmin SA Bucureşti  trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 

 

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive 
Scurtă prezentare S-a înfiinţat prin comasarea prin fuziune a Agenţiei Nucleare (AN) cu Agenţia 

Naţională pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), entităţi care s-au desfiinţat  în 
baza Legii nr.329/5.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional. 

Controlul efectuat a avut ca temă ”Controlul modului de constituire şi utilizare a 
resurselor financiare ale statului şi ale veniturilor proprii în perioada 2003-2010” şi 
s-a desfăşurat la sediul Agenţiei Nucleare şi Pentru Deşeuri Radioactive (ANDR) 
şi la Departamentul pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive din 
Mioveni şi a avut în vedere următoarele obiective: 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   nu au fost elaborate şi dezvoltate sistemele de control managerial, contrar 

prevederilor OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

 nu a fost organizată corespunzător activitatea de control financiar preventiv 
propriu, precum şi cea de audit intern, contrar prevederilor OG nr. 119/1999, 
cu modificările ulterioare, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 
şi ale Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare   
Constatări   efectuarea unor cheltuieli, în sumă de 23 mii lei, pentru plata unor studii 

postuniversitare care nu constituie pregătire profesională; 

 efectuarea fără bază legală de cheltuieli, în sumă de 43 mii lei, reprezentând 
contribuţia anuală a României la ERDO (European Repository Development 
Organization), fără ca aderarea României la acest organism şi, implicit, plata 
unei contribuţii să fie aprobată printr-un act normativ; 

 efectuarea, fără bază legală, a unor cheltuieli pentru protocol şi pentru 
acordarea unor prime de Crăciun unor foşti salariaţi; 

 nu a fost înfiinţat Comitetul de administrare a resurselor financiare contrar 
prevederilor din HG nr.1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi 
pentru Deşeuri Radioactive; 

 nu s-a întocmit anual inventarul la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de 
deşeuri radioactive generate şi nu există o bază naţională de date a acestora, 
contrar prevederilor art.14 din OG nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă 
a deşeurilor radioactive; 

 nu au fost elaborate criterii de acceptare în vederea depozitării definitive şi nu 
s-a efectuat nicio misiune de audit la principalii generatori de deşeuri 
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radioactive; 

 nu a fost numită o comisie centrală de inventariere şi nu au fost stabilite 
rezultatele inventarierii patrimoniului pentru anul 2010, contrar prevederilor 
OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

Potrivit prevederilor OUG nr.11/2003, republicată, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a ordonanţei, Guvernul urma să aprobe transmiterea
Depozitului Naţional de Deşeuri Radioactive Băiţa, Bihor, în administrarea 
ANDRAD (actuală ANDR), transmitere care la data finalizării controlului nu a fost 
efectuată întrucât nu a fost iniţiată o HG. 

 

Constatările identificate cu ocazia controlului au fost însuşite de către conducerea ANDR. 

 

Măsuri operative În timpul controlului conducerea ANDR a luat următoarele măsuri: 

  au fost aprobate Norme metodologice specifice de organizare şi exercitare a 
Controlului financiar preventiv propriu în cadrul entităţii şi au fost detaliate prin 
liste de verificare, obiectivele verificării pentru operaţiunile cuprinse în cadrul 
specific; 

 a fost înaintat ministrului de resort, memorandumul privind numirea membrilor 
Comitetului de Administrare a Resurselor Financiare ale ANDR. 
 

Concluzii generale  nu au fost respectate principiile de legalitate şi regularitate în administrarea 
patrimoniului în întocmirea situaţiilor financiare, precum şi în inventarierea şi 
evaluarea patrimoniului public şi privat al statului; 

 sistemul de control intern nu este proiectat şi nu funcţionează, iar nivelul de 
încredere în sistemul de control intern al entităţii stabilit după efectuarea 
testelor de control, este scăzut. 
 

Recomandări  analiza cheltuielilor efectuate fără bază legală, în vederea stabilirii 
cuantumului prejudiciului creat ca urmare a plăţilor efectuate şi dispunerea de 
măsuri de recuperare în condiţiile legii; 

 intrarea în legalitate privind: angajarea şi efectuarea de cheltuieli de protocol; 
 înfiinţarea Comitetului de administrare a resurselor financiare;  
 exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a auditului intern;  
 inventarierea patrimoniului;  
 elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis  o decizie prin care au fost dispuse 9 măsuri pe 
care ANDR trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în 
legalitate. 
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 
Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii 
de  Muncă SA Bucureşti 
Scurtă prezentare Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de 

Muncă  TBRCM  SA BUCUREŞTI  (SC ”TBRCM” SA Bucureşti)  este organizată 
şi funcţionează potrivit H.G. nr. 1.469/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin 
hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 21/2004. 

SC ”TBRCM” SA Bucureşti, persoană juridică română, este organizată şi 
funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, acţionar unic fiind Casa 
Naţională de Pensii Publice (CNPP). 

Societatea comercială are în structură 13 sucursale, denumite unităţi de tratament 
balnear şi recuperare a capacităţii de muncă, unităţi fără personalitate juridică. 

Controlul a avut ca temă ”Situația, evoluția şi modul de administrare a 
patrimoniului public şi privat al statului” pentru perioada 2009-2010, s-a desfăşurat 
la Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacitaţii de 
Muncă Bucureşti şi a avut următoarele obiective: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   nu s-au înregistrat la termen în contabilitate, venituri în sumă totală de 483 mii 

lei, provenite din necesitatea anulării provizioanelor, urmare a pronunţării de 
către instanţele de judecată a unor sentinţe civile, în anul  2006 şi în anul 2009;

 nu s-au analizat de către SC TBRCM SA datele raportate de către sucursalele 
teritoriale prin balanţele de verificare, în baza cărora societatea comercială a 
întocmit situaţiile financiare anuale. Astfel, au fost prezentate situaţii de 
anormalitate în ceea ce priveşte rulajele, soldurile şi închiderea conturilor, în 
sensul că societatea a raportat la data de 31.12.2010 furnizori cu sold creditor 
în roşu, în sumă de 40,2 mii lei, provenind de la nivelul unităţii Buziaş.  

 nu s-au întreprins demersurile legale în vederea recuperării unor creanțe în 
valoare de 195 mii lei, în cadrul termenului legal de prescripţie. Această sumă 
se afla înregistrată la data de 31.12.2010 în evidenţa contabilă analitică a 
unităţii Buziaş, în contul clienţi şi provine din furnizarea de utilităţi sub forma 
încălzirii termice de către unitatea Buziaş în anii 2002-2003, utilităţi care nu au 
fost urmărite a se încasa până la închiderea exerciţiului financiar al anului 
2010;  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 745  mii lei, din care  483 mii lei venituri 
suplimentare ale societăţii şi 195  mii lei prejudicii. 

 

Evaluarea sistemelor de  management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   în perioada aprilie 2009 - decembrie 2010 în cadrul SC TBRCM S.A, auditul 

intern nu a funcționat, compartimentul de specialitate nefiind organizat. Deşi au 
fost elaborate în cadrul entității proceduri specifice, acestea nu sunt avizate de 
Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), de pe 
lângă  Ministerul Finanțelor Publice;  
 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele de înfiinţare 
Constatări   nu s-au cuprins în inventarierea generală a patrimoniului la 31.12.2010 toate 

elementele patrimoniale şi anume:  
 terenurile aflate în folosinţa societăţii în vederea realizării obiectului de activitate;  
 unele active fixe necorporale existente în evidenţa sediului central al 

societăţii, prin înregistrarea în liste de inventar distincte; 
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 mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar aflate în evidenţă la sediul 
central, pe locuri de folosinţă şi de depozitare; 

 nu s-au efectuat confirmări ale creanţelor de încasat şi a obligaţiilor de plată 
evidenţiate prin posturile de clienţi şi furnizori la data de 31.12.2010. 

 de la înfiinţare şi până la data controlului societatea nu a procedat la 
clarificarea situaţiei juridice a terenurilor necesare realizării obiectului de 
activitate, nu a evaluat şi nu a înregistrat în contabilitate aceste elemente 
patrimoniale; în cele mai multe cazuri societatea nu a întreprins demersurile 
necesare întocmirii documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi nu a 
obţinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru terenuri. 

La sucursalele Bizuşa, Lacu Sărat, Moneasa, Nicolina, Olăneşti, Pucioasa nu 
au fost declarate şi înregistrate în Cartea Funciară terenurile şi construcţiile 
aferente pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi. Declaraţiile de impunere 
depuse la organele fiscale cuprind informaţii nereale cu privire la terenurile cu şi 
fără construcţii.  

 nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale cuprinse în Contractul de 
execuţie  şi actele adiţionale încheiate pentru obiectivului de investiţii ”Centrul 
de recuperare şi agrement” (Piscină acoperită) de către Unitatea Amara, 
consecinţa fiind utilizarea ineficientă a fondurilor de care a dispus societatea, 
întrucât s-au efectuat plăţi nejustificate, în sumă totală de 1.894 mii  lei, ca 
urmare a decontării unor situaţii de lucrări care cuprindeau materiale şi lucrări 
care nu au fost  efectiv achiziţionate/executate de către constructor; 

 la realizarea investiţiei ”Centrul de recuperare şi agrement” (Piscină acoperită) 
s-au mai reţinut următoarele abateri: 

 neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul şi cuantumul prevăzut 
în contract şi nici ulterior, prin reţinerea din facturile prezentate la plată de 
către constructor; 

 lucrările de proiectare a acestui obiectiv au fost finalizate în  luna iulie  2010, 
înainte de aprobarea efectivă de către Adunarea Generală a Acţionarilor, a 
fondurilor de investiţii; 

 în scopul evitării procedurii de licitaţie Unitatea Amara a divizat lucrarea de 
execuţie a obiectivului, ofertele solicitate fiind doar pentru partea de 
construcţii, contrar  prevederilor cuprinse în reglementările proprii; 

 la data încheierii contractului  de execuție a lucrării (02.12.2010), unitatea 
Amara nu deținea sub niciun titlu terenul pe care urma să fie amplasată 
investiţia. 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 1.894 mii lei.   

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea TBRCM  SA Bucureşti  şi-a exprimat 
următorul punct de vedere : 

 există şi alte persoane responsabile decât cele menţionate în actul de control, care trebuiau să 
efectueze demersurile necesare gestionării constatărilor, respectiv conducerile sucursalelor 
teritoriale; 

 au fost prezentate documente suplimentare din care rezultă că la nivel central a fost desemnat, 
consilierul juridic, ca persoană cu atribuţii în stabilirea regimului juridic al terenurilor necesare 
realizării obiectului de activitate; 

 pentru plăţile nelegale s-a menţionat încă o dată faptul că la sucursala Amara pentru materialele 
aflate la constructor s-a încheiat proces verbal de custodie, urmând ca acestea să fie prelucrate 
pentru a fi puse în operă.  

 
Punctul de vedere al conducerii ”TBRCM SA” Bucureşti nu a fost însuşit de echipa de control deoarece 
documentele prezentate  de către conducerea societăţii nu modifică conţinutul abaterilor, iar managementul 
Societăţii este responsabil în gestionarea eficienta a patrimoniului societăţii, să analizeze şi să dispună 
măsurile corespunzătoare în consecinţă; 
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Măsuri operative 
 

 în timpul acţiunii de control ”TBRCM SA” Bucureşti a dispus  măsuri prin care 
s-a urmărit elaborarea documentaţiilor necesare înregistrării terenurilor în 
Cartea Funciară, actualizarea declaraţiilor fiscale depuse la autorităţile locale. 
Au fost depuse declaraţii rectificative de către sucursalele Bizuşa, Moneasa, 
eventualele diferenţe constatate urmând a fi regularizate cu obligaţiile fiscale 
pe anul 2011. 
 

Concluzii generale  compartimentele de specialitate din cadrul Societăţii, de la sediul central şi din 
teritoriu, nu au manifestat preocupare pentru cunoaşterea efectivă a 
componenţei patrimoniului, a stabilirii şi concretizării situaţiei juridice a 
terenurilor necesare realizării obiectului de activitate; 

 sucursala Amara nu a urmărit utilizarea resurselor financiare specifice pentru 
investiţii conform scopului pentru care au fost alocate, asigurarea unei 
concordanţe depline între stadiul realizării lucrărilor şi plăţile efectuate, 
respectarea cerinţelor impuse de procedurile interne, respectarea disciplinei 
financiare în utilizarea resurselor alocate, fapt dovedit de plăţile nejustificate 
constatate; 

 nu s-a asigurat un cadru organizatoric eficient de către managementul 
Societăţii cu privire la auditul public intern şi compartimentul de investiţii; 

 nu s-a realizat o conlucrare permanentă între compartimentele funcţionale, cu 
scopul de a se asigura eficientizarea fluxului informaţional, respectarea 
termenelor de aducere la îndeplinire a unor obiective; 

 în cadrul sucursalelor teritoriale nu s-a asigurat în permanenţă concordanţa 
datelor din evidenţele financiar-contabile cu cele declarate la autorităţile fiscale 
locale. 
 

Recomandări  
 

 actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii, având 
în vedere toate modificările legislative apărute, asigurarea unei concordanţe 
depline între prevederile din regulament şi realitatea organizatorică şi 
funcţională a societăţii; 

 organizarea pe baze eficiente a activităţii de investiţii la nivelul sediului central 
şi teritorial, asigurarea unei utilizări corespunzătoare a resurselor financiare cu 
respectarea disciplinei financiare impuse de reglementările legale în vigoare; 

 efectuarea demersurilor prevăzute de lege cu privire la obţinerea certificatelor 
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor necesare realizării 
obiectului de activitate şi înscrierea acestora în Cartea funciară. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie, prin care au fost dispuse măsurile pe 
care ”TBRCM” SA Bucureşti trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
pentru intrarea în legalitate. 

 

 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - 
„Alexandru Darabont”  
Scurtă prezentare Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - „Alexandru 

Darabont” (INCDPM) este o entitate cu personalitate juridică, care este organizată 
şi funcţionează conform HG nr.1772/2004 în coordonarea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), având ca obiect de activitate un ansamblu 
extins de servicii, studii, cercetări aplicative şi bune practici în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă. 
INCDPM „Alexandru Darabont" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare (aprobată prin Legea nr. 
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324/2003, cu modificările ulterioare) şi funcţionează, pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară. 
MMFPS cuprinde prin bugetul său, fondurile necesare pentru realizarea unor 
investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii pentru INCDPM „Alexandru 
Darabont".  

Controlul privind situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului a 
cuprins perioada 2009-2010 şi a avut următoarele obiective:   
 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   nu s-au înregistrat şi nu s-au raportat prin situaţiile financiare, venituri din 

exploatare în sumă totală de 202 mii lei, datorită nefacturării unor prestaţii la 
data efectuării acestora, precum şi ca urmare a efectuării unor înregistrări 
contabile eronate, reprezentând servicii prestate şi sume încasate; 

 s-au majorat nelegal cheltuielile de exploatare ale anului 2010 cu suma de 194 
mii lei, urmare a înregistrării unor cheltuieli de investiţii ca fiind de natura 
serviciilor de asistenţă tehnică şi supraveghere a lucrărilor efectuate la imobilul 
institutului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrare; 
 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 396 mii lei.  
 
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 
Constatări  nu s-au calculat, evidenţiat şi virat la termenele stabilite prin reglementările 

legale în vigoare, vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate, pentru 
întreaga perioadă 2007-2010. 
 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 89 mii lei, din care: 46 mii lei obligaţie 
neachitată şi 43 mii lei accesorii fiscale aferente obligaţiei neachitate. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele de înfiinţare 
Constatări   nerespectarea prevederilor legale privind reîntregirea surselor din contul de 

disponibilităţi pentru investiţii, deschis la Trezorerie sector 6, cu suma de 412 
mii lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată, dedusă din facturile de investiţii, 
plătite din alocaţii bugetare. Sumele deduse puteau fi utilizate de către institut, 
în scopul efectuării plăţilor în cadrul aceluiaşi obiectiv de investiţii până la finele 
exerciţiului financiar al anului 2010;  

 depăşirea limitei maxime a cheltuielilor ce puteau fi efectuate în anul 2010 cu 
suma de 485 mii lei, precum şi nerealizarea rezultatului financiar stabilit prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2010, prin nerespectarea 
prevederilor cuprinse în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 
nr.388/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2010;   
Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: HG nr. 1772/2004, art.30; 
HG nr. 637/2003, art. 30; OMMFPS nr. 388/2010, art. 2; 

 neluarea măsurilor legale pentru încasarea în cadrul termenului general de 
prescripţie a unor creanţe în sumă de 142 mii lei, reprezentând prestări de 
servicii efectuate către diverşi clienţi în perioada 1999-2007; 
Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: Legea nr. 82/1991, 
republicată, art. 6; Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, 
republicat, art. 1, art. 3, art. 6 şi art. 7; 

 nu s-a respectat obligaţia legală cu privire la supunerea spre aprobare, de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a situaţiilor financiare 
semestriale şi anuale, precum şi a execuţiei anuale a bugetului de venituri şi 
cheltuieli; 
Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: HG nr. 1772/2004, art. 11 
alin. (1) lit. d) şi e), art. 28 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 3 . 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 1.039 mii lei, din care 412 mii lei venituri 
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suplimentare datorate bugetului general consolidat şi 142 mii lei prejudicii. 
 

Măsuri operative 
 

 În timpul acţiunii de control INCDPM "Alexandru Darabont" a dispus 
următoarele măsuri operative: 

 a înregistrat în rezultatul reportat suma de 403 mii lei, reprezentând: 194 mii 
lei - cheltuieli de investiţii de natura serviciilor de asistenţă tehnică şi 
supraveghere a lucrărilor; 163 mii lei - servicii prestate şi încasate, precum şi 
avansuri de la clienţi, neînregistrate în venituri; 46 mii lei - vărsăminte pentru 
persoane cu handicap neîncadrate; 

 a virat la bugetul general consolidat suma de 46 mii lei, reprezentând 
vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate, datorate pentru 
perioada 2007-2010; 

 a calculat dobânzi/majorări şi penalităţi în sumă de 43 mii lei, aferente 
obligaţiei reprezentând vărsăminte pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, nevirată în perioada 2007-2010. 

 
Concluzii generale  în activitatea desfăşurată de către Institut în perioada 2009-2010 au existat 

atât disfuncţionalităţi organizatorice, cât şi o lipsă de comunicare între 
compartimentele funcţionale, care au generat o serie de nereguli 
financiar-contabile, unele dintre acestea producătoare de prejudicii, precum şi 
o nereflectate corectă în bilanţurile contabile a unor operaţiuni economice 
desfăşurate de institut în această perioadă; 

 slaba preocupare, manifestată de persoanele cu atribuţii în asigurarea 
bunului mers al Institutului, pentru cunoaşterea şi aplicarea reglementarilor 
legale în vigoare; 

 neanalizarea la timp şi neluarea măsurilor ce se impuneau de către 
persoanele cu atribuţii în domeniu, pentru corelarea cheltuielilor cu gradul de 
realizare a veniturilor, precum şi pentru încadrarea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli anual aprobat prin Ordinul ministrului coordonator;  

 lipsa demersurilor efectuate de către persoanele cu atribuţii din cadrul 
compartimentelor de specialitate, pentru recuperarea la timp a tuturor 
creanţelor, înainte de a interveni termenul de prescripţie a acestora; 

 neîndeplinirea în totalitate a atribuţiilor prevăzute în fişa postului, datorită 
implicării unui număr însemnat de salariaţi cu funcţii de conducere şi funcţii 
de execuţie din cadrul Institutului, în realizarea unor proiecte finanţate din 
fonduri europene. 
 

Recomandări  
 

 corelarea cheltuielilor cu veniturile efectiv realizate şi încadrarea în indicatorii 
de eficienţă aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 întocmirea procedurilor de lucru specifice diverselor activităţi desfăşurate şi 
luarea tuturor măsurilor legale ce se impun, de către persoanele din 
conducerea Institutului, în vederea urmăririi şi respectării acestora de către 
persoanele din cadrul compartimentelor funcţionale; 

 respectarea de către şefii de laboratoare a termenelor de facturare a lucrărilor 
executate, precum şi urmărirea de către compartimentele de specialitate a 
modului de derulare a contractelor, în corelare cu termenele stabilite între părţi 
în scopul reflectării realităţii economico-financiare, prin situaţiile financiare ale 
institutului; 

 responsabilizarea tuturor salariaţilor cu sarcini şi atribuţii specifice, 
corespunzător funcţiei pe care aceştia o deţin în cadrul compartimentelor 
funcţionale ale institutului. 

 
 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care a fost dispus un număr de 8 
măsuri pe care INCDPM "Alexandru Darabont" trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 
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Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 
SC Romfilatelia SA 
Scurtă prezentare SC Romfilatelia SA a fost înfiinţată prin HG nr.42/2004 ca filială a CN Poşta 

Română SA, şi este persoană juridică română, organizată ca societate 
comercială pe acţiuni. Controlul efectuat a avut în vedere următoarele obiective: 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   înregistrarea în contabilitate, în mod eronat, a unor bunuri de natura 

mijloacelor fixe ca obiecte de inventar sau trecerea directă pe cheltuieli cu 
nerespectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată şi Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, denaturându-se astfel  situaţiile financiare în sensul că trecerea 
pe cheltuieli trebuia făcută în limita amortizării lunare/anuale; 

  necuprinderea, cu ocazia inventarierii anuale, în listele de inventariere, a unor 
bunuri de natura panourilor filatelice care au fost executate de SC Romfilatelia 
SA  de-a lungul anilor şi pentru care s-au efectuat cheltuieli în perioada 
respectivă, având drept consecinţă denaturarea situaţiilor financiare privind 
patrimoniul. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele de înfiinţare 
Constatări   SC Romfilatelia SA a încheiat un număr de 6 contracte comerciale în valoare 

de 172 mii lei cu SC Ambient SRL Bucureşti, deşi în perioada respectivă 
societatea era declarată contribuabil  inactiv, nerespectând astfel prevederile 
art.21 , pct.4 , lit. r) din Legea nr.571/2003- Codul Fiscal, actualizată; 

 nerespectarea legislaţiei care reglementează plata drepturilor de autor 
aferentă achiziţiei operelor de artă, respectiv prevederile art.152 din Legea 
nr.571/2003-Codul Fiscal, actualizată; 

 nerespectarea legislaţiei privind taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor 
operelor de artă (timbre gravate), şi anume prevederile Legii nr.571/2003-
Codul Fiscal; 

 efectuarea cheltuielilor de protocol în perioada 2009-2010 peste limita cotei 
de 2%, depăşirea cu suma de 379 mii lei reprezentând cheltuieli nedeductibile 
la calculul impozitului pe profit; 

 SC Romfilatelia SA a încheiat un contract de asistenţă juridică cu o firmă de 
avocatură, pentru care în perioada 2009-2010 s-a cheltuit suma de 1.045 mii lei. 

Cheltuielile menţionate mai sus, în ceea mai mare parte sunt neeficiente şi 
neeconomicoase în condiţiile în care problemele rezolvate de casa de 
avocatură se referă la sarcini de serviciu ale conducerii societăţii sau ale 
salariaţilor.     

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează 211 mii lei, din care 143 
mii lei venituri suplimentare şi 68 mii lei majorări de întârziere. 

Sumele menţionate mai sus au fost constatate şi de organele de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei 
Naţională de Administrare Fiscală ca urmare solicitării Curţii de Conturi. 
 
Imperfecţiuni 
legislative 

 Prevederile art.2, lit. d) şi art.3 din Legea nr.31/1996 privind regimul monopolului 
de stat, actualizată, nu au fost respectate ca urmare neemiterii de către Guvernul 
României a unei hotărâri privind condiţiile de desfăşurare a activităţii, 
conţinutului, cadrului general, modului de acordare a licenţelor, precum şi alte 
elemente specifice în cazul producerii şi emisiunii de mărci poştale şi timbre 
fiscale şi care constituie monopol de stat. 
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Din cele menţionate mai sus, rezultă că activitatea de producere şi emisiune de mărci poştale şi timbre 
fiscale s-a desfăşurat de către SC Romfilatelia SA fără licenţa eliberată de Ministerul Finanţelor Publice şi 
fără achitarea tarifului de licenţă, prejudiciind în acest mod veniturile bugetului de stat. 

După finalizarea controlului s-au transmis adrese Ministerului Finanţelor Publice, care prin răspunsurile 
transmise Curţii de Conturi nu au clarificat problema monopolului de stat exercitat de SC Romfilatelia SA. 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea entităţii şi-a exprimat punctul de 
vedere prin care a formulat obiecţiuni la raportul de control care nu au fost însuşite  de Curtea de Conturi. 

Pentru clarificarea unor aspecte au fost solicitate verificări: 

 Ministerului Finanţelor Publice,  pentru clarificarea problemei monopolului de stat exercitat de 
SC Romfilatelia SA; 

 Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM); 

 Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru a 
efectua o inspecţie fiscală  în condiţiile legii; 

 conducerii CN Poşta Română SA în calitate de acţionar unic la SC Romfilatelia SA şi 
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Sumele privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de Curtea de Conturi şi de inspecţia fiscală 
din cadrul ANAF au fost reglate cu bugetul consolidat prin Decizia de impunere emisă de organele de 
inspecţie fiscală. 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis Decizia nr.14/2011 prin care au fost dispuse 
măsurile pe care SC Romfilatelia SA trebuie să le ducă la îndeplinire  în vederea înlăturării abaterilor 
constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, 
precum şi intrarea în legalitate.   

 
 
 

Muzeul Naţional Filatelic 
Scurtă prezentare Muzeul Naţional Filatelic a fost înfiinţat prin Hotărârea acţionarului unic -

Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor, având ca obiect principal de activitate 
gestionarea tezaurului filatelic. 

Misiunea acestei instituţii naţionale, culturale este de a promova cunoaşterea şi 
înţelegerea lumii întregi, prin studierea timbrelor, a scrisorilor sau a altor mijloace 
de comunicare prin poştă. 

Muzeul Naţional Filatelic are ca obiect de activitate conservarea, evidenţierea şi 
păstrarea timbrelor şi a efectelor poştale cu timbru imprimat, precum şi a altor 
bunuri filatelice. 

Activitatea Tezaurului Naţional de Timbre al României a fost reglementată până în 
anul 1990 prin Decretul nr. 106/8.02.1990 privind regimul timbrelor în România. 

Acţiunea de control a avut următoarele obiective: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   neînregistrarea bunurilor în sumă estimativă de 62.351 mii lei, reprezentând 

timbre şi efecte poştale în patrimoniul public al statului ca urmare a 
nesoluţionării aspectelor juridice şi administrative cu privire la Tezaurul 
Naţional de Timbre;  

 neevidenţierea şi neînregistrarea pieselor filatelice, timbre şi efecte poştale, în 
valoare estimativă de 62.351 mii lei, în conturi bilanţiere şi în patrimoniul public;

 nereflectarea reală şi exactă a patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic în 
situaţiile financiare anuale, neoferind o imagine fidelă a poziţiei şi 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată, având în vedere faptul că acţiunea de inventariere începută în 
anul 2004 aflată în curs de valorificare la momentul controlului, doar pentru 
timbrele româneşti stabileşte cantitativ - valoric timbrele şi efectele poştale la 
nivelul anului 2004 şi nu la nivelul anului 2010. De asemenea, evidenţele 
operative conţin numeroase piese filatelice fără valoare contabilă.    
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Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează 62.351 mii lei. 
 
Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative de înfiinţare 
Constatări   neinventarierea Tezaurului Naţional de Timbre atât la înfiinţarea Muzeului 

Naţional Filatelic, cât şi la sfârşitul anului 2010, acţiune dispusă la data de 
07.05.2004 şi nefinalizată până la data controlului; 

 prejudicii reprezentând 1.041 timbre poştale şi fiscale constatate lipsă urmare 
acţiunii de inventariere a timbrelor româneşti şi necunoaşterea până la data 
controlului a situaţiei timbrelor străine; 

 deţinerea de bunuri din patrimoniul cultural naţional cu semnificaţie istorică, 
vechime şi unicitate excepţională reprezentând aproximativ 668 timbre din 
emisiunile „Cap de Bour” şi „Principatele Unite” asupra cărora expertul Fritz 
Heimbuchles s-a pronunţat ca fiind falsuri; 

 ieşirea din gestiune a unui număr de 6.373 de timbre consemnate în registrele 
de evidenţă operativă ca fiind plecări la diverse expoziţii şi manifestări 
internaţionale fără a deţine documente în acest sens şi care nu s-au mai 
întors; 

 neinventarierea la termen a elementelor patrimoniale ale Muzeului Naţional 
Filatelic, altele decât timbrele şi efectele poştale, contrar prevederilor OMF nr. 
3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi OMF nr. 2861/2009 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 

 neefectuarea demersurilor legale necesare în vederea obţinerii acreditării 
Muzeului Naţional Filatelic de către Ministerul Culturii şi Cultelor. 

Constatările identificate cu ocazia controlului şi consemnate în decizia Curţii de Conturi au fost contestate 
de Muzeul Naţional Filatelic.   
 
Recomandări    evidenţierea  şi înregistrarea  timbrelor şi efectelor poştale în conturi 

bilanţiere şi în patrimoniul public al statului; 

 bunurile reprezentând timbre şi efecte poştale aparţinând domeniului public 
al statului se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distinct;  

 efectuarea demersurilor legale în vederea recuperării  pagubelor produse 
patrimoniului companiei după stabilirea valorii timbrelor  constatate lipsă de 
către comisia de specialişti desemnată în acest sens; 

 efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv ale Muzeului 
Naţional Filatelic cu respectarea întocmai şi la timp a prevederilor legale şi a 
deciziilor interne în domeniu; 

 efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii acreditării Muzeului 
Naţional Filatelic; 

 evaluarea tuturor pieselor filatelice (timbre şi efecte poştale) aflate în 
administrarea Muzeului Naţional Filatelic; 

 efectuarea demersurilor în vederea clarificării situaţiei celor 6.348 timbre 
plecate la expoziţii şi manifestări internaţionale şi care nu s-au mai întors la 
Muzeul Naţional Filatelic, precum şi recuperarea pagubelor; 

 efectuarea demersurilor în vederea clarificării situaţiei timbrelor considerate false.
 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse 9 măsuri pe 
care Muzeul Naţional Filatelic trebuie să le ducă la îndeplinire  în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
intrarea în legalitate.   

 

 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  133 
 

CN Poşta Română SA 
Scurtă prezentare CN Poşta Română SA îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale, 

obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea 
serviciilor de poştă interne şi internaţionale. 

CN Poşta Română SA este entitatea desemnată ca furnizor naţional de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poştale, fiind  şi organismul responsabil de 
îndeplinirea obligaţiilor rezultate din calitatea României de membru fondator al 
Uniunii Poştale Universale, denumită în continuare UPU.  

Controlul efectuat a avut următoarele obiective: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări   
La CN Poşta Română 
SA sediul central 

 

 efectuarea unor cheltuieli sociale în sumă de  8.570 mii lei peste valorile 
maxime aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010; 

 neluarea măsurilor de siguranţă financiară necesare acoperirii riscului efectuării 
unei viitoare plăţi a amenzii în sumă de 103.373 mii lei aplicată de Consiliul 
Concurenţei, risc ce putea fi acoperit  prin constituirea unui provizion cu această 
destinaţie;  

 neclarificarea, în cursul exerciţiului financiar 2010, a valorii soldului contului 
contabil „Decontări între unitate şi subunităţi”, în sumă de 15.416 mii lei 
reprezentând valoarea unor transferuri de materiale şi valori băneşti efectuate 
între gestiunile sediului şi/sau cele ale subunităţilor teritoriale ale companiei.  
 

La sucursale  majorarea nejustificată cu suma de 22 mii lei  a cheltuielilor cu amortizarea 
aferentă unor clădiri pentru care nu au fost obţinute titlurile de proprietate 
(CRRP Timiş); 

 evidenţierea nejustificată în cadrul situaţiilor financiare a sumei de 43 mii lei 
reprezentând valoarea unui provizion nereluat la venituri urmare soluţionării 
definitive a litigiului pentru care a fost constituit (CRRP Timiş); 

 înregistrarea eronată a amortizării în sumă de 12 mii lei aferentă unor imobile 
aparţinând domeniului public al statului (CRRP Constanţa); 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la funcţiile conturilor  de decontări 
între subunităţi (CRRP Dolj); 

 majorarea nejustificată cu suma de 160 mii lei a valorii provizioanelor constituite 
pentru imobile aparţinând domeniului public al statului (CRRP Dolj). 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează  127.596 mii lei. 
 
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 
Constatări   
La sucursale   necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea unor penalităţi de întârziere în 

sumă totală de 652 mii lei, cuvenite potrivit clauzelor şi prevederilor contractuale 
(CRRP Bucureşti); 

 nedepunerea la organele fiscale teritoriale, în termenul prevăzut de lege, a 
declaraţiilor rectificative privind impozitul pe clădiri aferent valorii lucrărilor de 
modernizare efectuate la acestea (CRRP Timiş); 

  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează 652 mii lei. 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare   
Constatări   

La CN Poşta Română 
SA sediul central 

Plata unor costuri aferente contractului de credit încheiat de CN Poşta Română SA 
cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea finanţării unui 
proiect de investiţii în condiţiile nerealizării acestuia 
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  Între CN Poşta Romana SA şi B.E.R.D.  a fost încheiat contractul de credit nr 
101/5102/12.06.2007 pentru suma de 50.000 mii euro, reprezentând 83% din 
sursele de finanţare necesare pentru acoperirea proiectului constând în construcţia 
unui centru de sortare corespondenţă în Bucureşti şi modernizarea centrului de 
sortare corespondenţa din Cluj, diferenţa de 17% respectiv 10.000 mii euro 
reprezentând contribuţia CN Poşta Română SA. 

În perioada de la încheierea contractului de credit până la data controlului, s-a 
constatat nedemararea proiectului de investiţii din punct de vedere fizic, 
efectuându-se doar etapele premergătoare licitaţiei internaţionale pentru 
desemnarea furnizorului proiectului, cu toate că entitatea a achitat suma de 7.761 
mii lei reprezentând: 

- diverse comisioane aferente creditului: 6.842 mii lei; 
- consultanţa furnizată de SC Deloitte Audit SRL: 415 mii lei; 
- costuri deplasări: 77 mii lei; 
- dobânzi: 58 mii lei; 
- consultanţi: 107 mii lei; 
- contravaloare studiu/analiză: 262 mii lei. 

Din contribuţia proprie aferentă proiectului, CN Poşta Română SA a achitat suma 
de 737 mii lei (inclusiv TVA), reprezentând contravaloarea auditului pe anul 2007.  

În urma notificării conducerii CN Poşta Română SA de către BERD, cu privire la 
neîndeplinirea unor clauze prevăzute în contractul de credit, Adunarea Generală a 
Acţionarilor din cadrul CN Poşta Română SA prin Hotărârea nr.18/07.10.2009 a 
anulat suma neutilizată din credit, respectiv 49.876 mii euro. 

 nu s-au respectat principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate a utilizării 
fondurilor provenite din linia de credit BERD, în sensul efectuării de plăţi 
aferente costului creditului (comisioane, taxe consultanţă) fără utilizarea 
acestuia în vederea demarării, derulării şi finanţării proiectului de investiţii, plăţi 
ce se concretizează în prejudiciu pentru entitate.  

Consecinţele economico-financiare ale abaterii menţionate mai sus sunt 
următoarele: 

 pierderea liniei de credit BERD din cauza nerespectării clauzelor contractuale 
de către CN Poşta Română SA; 

 nerealizarea proiectului de investiţii constând în construcţia unui centru de 
sortare corespondenţă în Bucureşti şi modernizarea centrului de sortare 
corespondenţă Cluj; 

 influenţarea rezultatului financiar al entităţii prin înregistrarea în contabilitate, pe 
cheltuieli, a plăţilor către BERD,  reprezentând costuri aferente creditului 
contractat şi neutilizat în proporţie de 99,75%, precum şi contravaloarea 
studiului/analizei proiectului în sumă de 262 mii lei. 
 

 Derularea contractului de servicii de transport aerian şi handling prestate de către 
SC Blue Air Transport Aerian SA 

 CN Poşta Română SA a încheiat cu SC Blue Air Transport Aerian SA contractul 
nr.101/5269/08.09.2008 având ca obiect achiziţia serviciilor de transport aerian şi 
handling în sumă de 44.844 mii euro (fără TVA) pentru o perioadă de 42 de luni. 

Cu toate că suma de 44.844 mii euro (fără TVA), contractată de către CN Poşta 
Română SA cu SC Blue Air Transport Aerian SA era aferentă unui număr de 6 rute 
directe de zbor deservite de 6 avioane, în fapt, prin contractul încheiat, s-au 
contractat 4 rute de zbor deservite de 4 avioane, prin comasarea rutelor Timişoara-
Bucureşti şi Craiova-Bucureşti, respectiv Iaşi-Bucureşti şi Bacău-Bucureşti, 
conform anexei nr.1 la contract, fără corectarea în mod corespunzător a costurilor 
reale ca urmare a comasărilor menţionate.   

În derularea contractului s-a constatat faptul că, au fost facturate zboruri efectuate de 6 
avioane pe 6 rute, deşi ar fi trebuit facturate numai cursele efectuate de 4 avioane pe 
cele 4 rute de zbor, astfel plătindu-se în plus suma  estimativă de  40.868 mii lei pentru 
cursele neefectuate de cele 2 avioane care nu au fost folosite de către prestator. 
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 s-au acceptat şi plătit nelegal servicii de transport aerian neefectuate, 
producându-se un prejudiciu estimat în sumă de 40.868 mii lei (inclusiv TVA). 

Deşi contractul cu SC Blue Air Transport Aerian SA a fost încheiat în vederea 
asigurării respectării normelor de calitate pentru trimiterile de corespondenţă 
prioritare, managementul defectuos al CN Poşta Română SA a condus la pierderi 
de 5,7 lei/trimitere poştală rezultată din raportul unui trafic mediu de trimiteri 
poştale de 509.767 şi la pierderea rezultată din veniturile şi cheltuielile aferente 
prestării serviciului.   

Din compararea veniturilor realizate din trimiteri poştale prin SC Blue Air Transport 
Aerian SA în luna noiembrie 2008,  în sumă de 816 mii lei, costurile aferente au 
fost de 3.742 mii lei, rezultând o pierdere de 2.926 mii lei, fapt ce demonstrează 
nerespectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate ale traficului 
aerian de corespondenţă.  

Plata sumei necuvenite de 40.868 mii lei (inclusiv TVA) efectuată de către CN 
Poşta Română SA a influenţat negativ rezultatele economice obţinute de către 
aceasta în perioada septembrie 2008-2011. 
 

 Achiziţia serviciilor de întreţinere şi reparaţii maşini de francat, ştampilat şi obliterat

 CN Poşta Română SA a încheiat cu SC Promoţional Service SRL contractul 
nr.101/60281/14.10.2008 având ca obiect întreţinere şi reparaţii de tip ”full service” 
atât pentru maşinile de francat, ştampilat şi obliterat, achiziţionate în sistem leasing 
cât şi pentru cele aflate în proprietatea CN Poşta Română SA. Referitor la 
derularea procedurii de achiziţie şi contractare au rezultat următoarele: 

 nefundamentarea valorii estimative a contractului (9.720 mii euro); 

 alegerea nejustificată a procedurii de achiziţie ”negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare ”a avut ca efect încheierea contractului de 
prestări servicii la tarife necompetitive în sensul că, fiind singura ofertă solicitată 
pentru această achiziţie, tarifele ofertate pentru serviciile achiziţionate nu au 
avut ca bază tarifele practicate la acel moment pe piaţa serviciilor similare. În 
plus, recomandarea firmei producătoare a echipamentelor pentru utilizarea 
serviciilor prestate de firma agreată de către acesta, respectiv SC Promoţional 
Interservice SRL era doar o opţiune, în piaţă existând şi alţi furnizori ai acestor 
tipuri de servicii; 

 entitatea a acceptat plata serviciilor  tip ”abonament” în sensul că, chiar dacă 
numărul de francări, obliterări şi stampilări este mai mic decât volumul de 
procesări menţionat în tabelul A din contract, se va accepta şi plăti lunar 
volumul de procesări din contract; 

 echipamentele back-up aflate în spatele echipamentelor de stampilat, francat şi 
obliterat care trebuiau livrate de prestatorul de servicii, între timp au devenit 
proprietatea CN Poşta Română SA conform contractului de furnizare produse 
nr.1756/01.09.2010, astfel că, entitatea trebuia să procedeze la renegocierea 
tarifelor stabilite conform contractului de prestări servicii. În fapt, în perioada 
01.09.2010 până  la data încheierii controlului, CN Poşta Română SA  a 
acceptat la plată şi achitat tarifele stabilite conform contractului de prestări 
servicii fără a ţine cont că acestea necesitau o modificare în sensul diminuării, 
datorită faptului că la stabilirea acestor tarife s-a ţinut cont ca echipamentele de 
back-up trebuiau livrate de prestator ceea ce nu mai era valabil începând cu 
data de 01.09.2010 când acestea au devenit proprietatea CN Poşta Română 
SA, fiind achiziţionate de aceasta. 
 

 Achiziţia  de servicii medicale     

 În perioada 2008 - 2010, CN Poşta Română SA  a încheiat şi derulat doua 
contracte de prestări servicii   cu o valoare de 5,553 mii euro fără TVA, pe 4 ani şi 
respectiv cu o valoare de 5,832 mii euro fără TVA pe 5 ani, având ca  obiect 
prestarea de servicii medicale. Tariful aferent acestor servicii a fost  stabilit tip 
abonament, plata efectuându-se  la numărul mediu de salariaţi  din  luna respectivă 
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şi nu la numărul persoanelor efectiv investigate, contractele astfel încheiate fiind 
realizate în proporţie de 9,3% şi respectiv de 3,5%. 

Procedându-se astfel, entitatea a efectuat plăţi în sumă estimata de 9.592 mii lei 
reprezentând plăţi fără contraprestaţie. 

Autoritatea contractantă a efectuat achiziţia de servicii medicale în perioada sus 
menţionată,  limitându-se la utilizarea excepţiilor din OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii ignorând faptul că, potrivit art.2 
alin(2) din HG nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, autoritatea contractantă 
are obligaţia  de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor companiei. 

De asemenea, din analiza derulării contractelor menţionate au fost constatate o 
serie de disfuncţionalităţi, după cum urmează: 

 neprezentarea fişelor de aptitudini pentru un număr de aproximativ 6.300 
salariaţi, deşi eliberarea acestora era obligaţie contractuală, fapt care a condus 
la aplicarea de amenzi contravenţionale de către Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Galaţi; 

 plata s-a efectuat la numărul mediu de salariaţi din luna respectivă şi nu la 
numărul persoanelor efectiv investigate, încălcându-se clauzele contractuale;  

 plata în numerar a unor servicii medicale de către salariaţi, în condiţiile în care 
entitatea era obligată să asigure gratuitatea acestor tipuri de servicii; 

 listele cu persoanele investigate nu au fost certificate de către beneficiar prin 
semnătură şi stampilă; 

 nu în toate cazurile a fost stabilit un program în baza căruia trebuiau prestate 
serviciile medicale, precum şi neîntocmirea de către prestator a rapoartelor 
scrise privind starea de sănătate a angajaţilor;  

De altfel, unul din contracte face obiectul unei acţiuni de cercetare ca urmare a 
plângerii penale efectuată de CN Poşta Română SA, acţiune aflată în curs . 
 

  majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare ale Companiei,   cu suma 
de 318 mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, care nu au condus la realizarea de venituri; 

 neurmărirea, în cadrul procedurilor de încheiere şi derulare a contractelor de 
închiriere spaţii, a unor proceduri stabilite în baza unui regulament care să 
cuprindă modul complet de derulare a activităţii de închiriere spaţii cu privire la: 
procedura de atribuire, propunerea financiară şi propunerea tehnică;   

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţia unor servicii de 
întreţinere şi reparaţii echipamente IT la nivelul sumei estimative de 30.000 mii 
lei,  prin nejustificarea oportunităţii  economice  a acestei achiziţii  comparativ cu 
posibila achiziţie a  unor echipamente de tehnică de calcul noi şi în garanţie, 
precum şi de posibilitatea efectuării cu proprii angajaţi specializaţi în domeniul 
IT a serviciilor de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor pentru tehnica de 
calcul. 
 

 

La sucursalele teritoriale  plata fără contraprestaţie a sumei de 463 mii lei reprezentând contravaloarea 
tarifului tip abonament a unor servicii medicale (CRRP Braşov, CRRP Dolj); 

 nefacturarea, neurmărirea şi neîncasarea sumei de 21 mii lei reprezentând 
valoarea veniturilor şi a penalităţilor de întârziere  rezultate din închirierea unor 
spaţii către terţi (CRRP Braşov);  

 creditarea nejustificată, prin depunerea în conturile bancare ale locatorilor a 
valorii garanţiilor de bună execuţie, pentru care s-a calculat folosul nerealizat la 
nivelul sumei de 10 mii lei (CRRP Braşov); 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea conturilor de 
decontare utilizate la transferurile efectuate intre gestiunile sediului central 
şi/sau cele ale sucursalelor teritoriale (CRRP Bucureşti);  

  necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea unor dobânzi legale în sumă de 
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20 mii  lei în cazul unor debite datorate de persoane fizice acţionate în instanţă 
(CRRP Bucureşti); 

  nerespectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea şi evidenţierea în 
contabilitate a valorii unor clădiri pentru care au fost obţinute titlurile de 
proprietate (CRRP Timiş); 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la identificarea şi valorificarea 
stocurilor fără mişcare în sumă de 160 mii lei reprezentând valoarea unor timbre 
filatelice achiziţionate peste nevoile reale ale entităţii (CRRP Timiş); 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la inventarierea patrimoniului 
companiei, prin neprezentarea pe liste de inventariere distincte a  unor imobile 
în valoare de 440 mii lei aparţinând domeniului public al statului (CRRP 
Constanţa); 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice, prin atribuirea 
directă, fără aplicarea procedurii cerere de ofertă, a unor lucrări de tâmplărie 
termopan în valoare de 199  mii lei (CRRP Constanţa). 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii însumează 89.861 mii lei. 

Constatările identificate cu ocazia controlului şi consemnate în decizia Curţii de Conturi au fost contestate de 
CN Poşta Română SA.   
 
 
Măsuri operative 
 

În timpul acţiunii de control CN Poşta Română SA a luat următoarele măsuri 
operative: 

 cu adresa nr.107/499/03.05.2011 a fost notificat furnizorul SC Promoţional 
Interservice SA cu privire la suspendarea, începând cu data de 02.05.2011, a 
raporturilor contractuale în baza contractului nr.101/6028/14.10.2008, inclusiv în 
ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de plată scadente la data primirii 
notificării; 

 prin adresa nr.101/3506/18.04.2011, CN Poşta Română SA  transmite către  SC 
Alfa Medical Center SRL situaţia investigaţiilor obligatorii pe care Compania 
trebuie să le asigure anual pentru toţi angajaţii săi, solicitând transmiterea 
ofertei de preţ, valabilă în situaţia în care s-ar achita prestaţiile efective pentru 
fiecare tip de investigaţie, renunţându-se la plata abonamentului lunar; 

 prin actul adiţional nr. 1 încheiat la data de 25.03.2011, la contractul de 
închiriere nr.002/110/4189/14.09.2009, privind închirierea de spaţii de către 
CNPR, tariful de închiriere s-a redus cu 30% pentru o perioadă de 1 an 
începând cu data de 01.04.2011; 

 rezilierea unilaterală a contractului nr.101/52669/08.09.2008  şi calculării 
estimative a prejudiciului, respectiv a sumelor achitate pentru cele două avioane 
tarifate în plus, pentru perioada de derulare efectivă a contractului, respectiv 
septembrie 2008-februarie 2011, fără a lua în considerare structura costurilor 
operaţionale pe aeronavă; 

 demararea procedurilor efectuării unei analize centralizate la data de 
31.12.2010 a soldului contului contabil  481 ”Decontări între unităţi şi subunităţi” 
întocmindu-se notele de regularizare astfel că la data controlului, soldul rămas 
în curs de clarificare era în sumă de 20 mii lei.  
 

Concluziile generale Abaterile constatate s-au datorat exercitării unor decizii manageriale defectuoase 
cu implicaţii în activitatea tuturor structurilor entităţii, slabei coordonări şi îndrumări 
a structurilor teritoriale, precum şi neadoptării unor strategii economico-financiare 
cu efecte în minimizarea cheltuielilor, în paralel cu maximizarea veniturilor entităţii 
pentru fiecare exerciţiu financiar. 
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Recomandări  reglarea în evidenţele contabile a sumei de 933 mii lei reprezentând
contravaloarea consultanţei achitată de entitate, înregistrată şi menţinută
nejustificat în contul „imobilizări în curs de execuţie”; 

 luarea măsurilor ce se impun în vederea reglării,  în evidenţele contabile, a
costurilor aferente creditului contractat cu BERD, precum şi a contravalorii
studiului/analizei proiectului de investiţii, concomitent cu calcularea 
influenţelor în rezultatul financiar al entităţii; 

 analizarea contractului de asociere în participaţiune din punct de vedere al
principiilor eficienţei, economicităţii şi eficacităţii; 

 efectuarea unei analize economice de piaţă referitoare la posibila achiziţie a 
Pos-urilor sau a obţinerii unor tarife competitive în cazul închirierii de Pos-uri 
de pe piaţa serviciilor, ţinând cont de prevederile legale în domeniul
achiziţiilor de produse şi prestări servicii;   

 în vederea prezentării situaţiilor financiare întocmite pentru anul financiar 
2010 cât mai fidel, precum şi pentru acoperirea riscului plăţii sumei de
103.373 mii lei  reprezentând valoarea amenzii aplicată de Consiliului
Concurenţei, CN Poşta Română SA va analiza oportunitatea economico-
juridică a constituirii unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli la valoarea de
103.373 mii lei; 

 efectuarea unei analize a cauzelor care au determinat nerealizarea
veniturilor, precum şi depăşirea limitelor maxime a cheltuielilor aprobate
conform  HG nr.878/2010  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale "Poşta Română"  SA; 

 luarea măsurilor ce se impun în vederea calculării prejudiciului reprezentând
sume achitate în legătură cu creditul contractat cu BERD şi recuperarea 
acestuia de la persoanele considerate răspunzătoare; 

 identificarea ponderii tarifului pentru echipamentele back-up în tariful negociat 
conform contractului; 

 luarea măsurilor ce se impun în vederea calculării sumelor exacte achitate de 
entitate şi recuperarea acestora de la prestatorul de servicii;  

 analizarea contractului din punct de vedere al principiilor eficienţei, eficacităţii
şi economicităţii şi în cazul în care se constată plata unor sume pentru
repararea aparatelor de aer condiţionat aflate în perioada de garanţie şi 
dispunerea recuperării acestor sume; 

 efectuarea  demersurilor în vederea soluţionării legale  a  obţinerii fişelor de
aptitudini, a dosarelor medicale ale salariaţilor neeliberate/nepredate
companiei  de către prestatorul de servicii S.C ROMAR DIAGNOSTIC
CENTER SRL, precum şi recuperarea eventualelor prejudicii  create
companiei în perioada 2009-2010;  

 reanalizarea contractului nr. 140/948/06.09.2010 încheiat cu  S.C Alfa 
Medical Center SRL,  având în vedere prevederile legale şi contractuale, 
precum şi solicitările efectuate de către Companie în timpul controlului, având 
în vedere „,INVESTIGAŢIILE OBLIGATORII/CONTROL MEDICAL 
PERIODIC/FUNCŢIE” 

 luarea măsurilor necesare conform reglementărilor legale în vigoare, în 
vederea implementării Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în
Muncă (SMSSM); 

 derularea acţiunii de închiriere a spaţiilor/terenurilor de la terţi şi către terţi,
prin aplicarea Regulamentului  Intern nr. 127 /212/9.07.2010  al CN ,,Poşta 
Română” SA, privind închirierea spaţiilor şi terenurilor din patrimoniul
companiei, aprobat prin H.CA nr.7/9.07.2010, asigurându-se condiţii de 
eficacitate operaţională şi eficienţă economică în exploatarea/valorificarea
patrimoniului imobiliar, deţinut de companie; 

 reanalizarea oportunităţii continuării contractului de achiziţie a serviciilor de
întreţinere şi reparaţii echipamente IT  prin efectuarea unei analize
economice  comparative referitoare la posibila achiziţie conform unui plan de
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reînnoire etapizată pe 4 ani cu un efort financiar de aproximativ 7.000.000 
euro, a unor echipamente IT, precum şi de posibilitatea efectuării, în funcţie 
de gradul de ocupare al personalului, a serviciilor de întreţinere şi reparaţii 
echipamente IT cu specialişti în domeniul informatic; 

 realizarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, astfel încât să se 
stabilească cu exactitate conţinutul, realitatea şi existenţa elementelor 
patrimoniale înregistrate în contabilitate, raportate prin balanţa de verificare; 

 calcularea dobânzilor cuvenite pentru toate debitele stabilite în urma unor 
hotărâri ale instanţelor de judecată, rămase definitive, înregistrarea acestor 
creanţe în contabilitate, urmărirea şi încasarea lor; 

 cuantificarea penalităţilor de întârziere şi/sau dobânzii legale, conform 
prevederilor contractuale şi/sau ale Ordonanţei nr.9/2000, cu modificările 
ulterioare, în cazul tuturor clienţilor care nu şi-au onorat obligaţiile de plată la 
scadenţă. Înregistrarea acestor creanţe în contabilitate, urmărirea şi 
încasarea sumelor astfel stabilite; 

 analizarea tuturor contractelor de închiriere spaţii de la terţi încât prin 
clauzele negociate să se urmărească utilizarea fondurilor unităţii şi 
administrarea proprietăţii publice şi private a statului, în conformitate cu 
regulile şi principiile bunei gestiuni economico-financiare. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 6 decizii prin care au fost dispuse 36 de măsuri 
pe care CN Poşta Română SA trebuie să le ducă la îndeplinire  în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
intrarea în legalitate. 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

Compania Naţională „Loteria Română” SA 
Scurtă prezentare: Compania Naţională ,,Loteria Română” SA (CNLR) a fost înfiinţată în baza OUG 

nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, prin reorganizarea Regiei 
Autonome ,,Loteria Naţională”. Loteria Română este persoană juridică română, 
având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat. 

Controlul efectuat a urmărit următoarele obiective: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare a Companiei Naţionale „Loteria Română” SA 
Constatări   

Fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale 

 CNLR a fost prejudiciată cu suma de 25.151 mii lei prin administrarea defectuoasă a contractului de 
comision pentru vânzarea de cartele telefonice încheiat cu SC Form Trade SRL, respectiv 
modificarea clauzelor contractuale stabilite iniţial, a scopului şi a naturii juridice a contractului, prin 
utilizarea şi justificarea unor documente ce nu puteau produce efecte juridice.  

CNLR a încheiat cu SC Form Trade SRL Focşani în anul 2008 un contract de comision pentru 
vânzarea de cartele telefonice. SC Form Trade SRL era o societate fără experienţă în domeniu, nu 
avea capacitate financiară, activitatea acesteia rezumându-se exclusiv la operaţiunea comercială 
efectuată cu CNLR. 

Ignorându-se condiţiile legale de reprezentare a companiei, au fost modificate clauzele contractuale 
printr-un proces verbal de negociere care a fost semnat de către o persoană din cadrul CNLR care 
nu avea nicio calitate în acest sens. 

În condiţiile în care acest proces verbal de negociere nu putea să producă efecte juridice, CNLR a 
achitat în mod nejustificat şi nelegal suma de 25.484 mii lei către SC Form Trade SRL.  
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Mai mult, deşi cartelele telefonice au fost procurate de aproape doi ani, până la data controlului, 
CNLR a încasat doar 1,05% din valoarea totală a cartelelor telefonice achiziţionate. 

În condiţiile în care contractul a fost încheiat pentru obţinerea de venituri, conducerea executivă a 
CNLR, cu acordul Consiliului de Administraţie, nu a luat măsurile legale de recuperare a sumei plătite 
în avans în mod necuvenit şi a găsit „soluţia” reducerii stocurilor de cartele telefonice prin oferirea 
acestora ca premii la jocurile loto organizate şi prin utilizarea în activitatea proprie, majorându-se 
cheltuielile companiei în mod nejustificat şi nelegal. 

Prin modul defectuos de administrare al acestui contract, respectiv prin modificarea clauzelor 
contractuale stabilite iniţial, a scopului şi a naturii juridice a contractului, prin utilizarea şi justificarea 
unor documente ce nu puteau produce efecte juridice şi care au generat în final plăţi necuvenite, 
CNLR a fost prejudiciată cu suma de 25.151 mii lei. 

Totodată, conducerea CNLR nu a urmărit îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către SC Form 
Trade SRL. Astfel, în anul 2009 CNLR nu a calculat şi încasat penalităţi de întârziere în valoare de 
118 mii lei, aferente încasării cu întârziere a contravalorii bugetului anual de marketing în sumă de 
100.000 euro, datorată de către SC Form Trade SRL şi nu a facturat către SC Form Trade SRL 
contravaloarea bugetului anual de marketing în perioada 2010 - 2011. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi clauze contractuale: cap. II art. 10 (3) lit. l), cap. 
III, art. 37 alin. (3) lit. c) şi art. 102 lit. c) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CNLR; art. 
14(2) din Statutul CNLR; art. 3 din Ordinul nr. 308/16.05.2008 al directorului general al CNLR; 
Contractului de prestări servicii nr. 111/2008; O.M.F.P. nr. 1.752/2005; O.M.F.P. nr. 3.055/2009. 

 
 CNLR a favorizat SC Rădăcini Motors SRL în vederea câştigării licitaţiei organizate pentru 

atribuirea contractului privind „Furnizarea de autovehicule în sistem buy back”, prin stabilirea în 
documentaţia de atribuire a unor caracteristici tehnice care nu corespundeau tipurilor de 
autovehicule comercializate pe piaţa din România. 

Singurul participant la licitaţie a fost SC Rădăcini Motors SRL care, deşi a prezentat o ofertă 
neconformă, CNLR a desemnat-o câştigătoare şi a încheiat contractul pentru achiziţionarea a 182 
autovehicule în sistem buy back în valoare de 15.718 mii lei.  

Mai mult, preţurile de achiziţie ale autovehiculelor procurate de la SC Rădăcini Motors SRL au fost 
mai mari decât cele practicate de societate la data ofertei, CNLR fiind prejudiciată cu suma totală 
de 3.219 mii lei. 

Totodată, CNLR nu a facturat şi încasat suma de 45 mii lei de la SC Rădăcini Motors SRL, 
reprezentând diferenţa de taxă pe valoare adăugată inclusă în mod eronat în valoarea estimată a 
autovehiculelor rulate. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: art. 5 din HCM 2.230/1969; art. 2.1. din Decizia 
nr. 1.683/16.07.2009 a directorului general al CNLR; art. 37(2), lit. c) şi m) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al CNLR; art. 3(1) lit. a) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 
34/2006; art. 25(1) şi art. 213(1) din OUG nr. 34/2006. 

 

 CNLR a favorizat SC Compania de Pază Shelter Security SRL în vederea câştigării licitaţiei 
organizate pentru atribuirea contractului privind achiziţionarea sistemului integrat de securitate, prin 
stabilirea în  documentaţia de atribuire a unor criterii tehnice restrictive. 

Cu toate că oferta prezentată de societatea de pază menţionată anterior nu a fost conformă cu 
documentaţia de atribuire, CNLR a desemnat-o câştigătoare, încheind contractul pentru 
achiziţionarea sistemului integrat de securitate în valoare de 45.964 mii lei. 
Mai mult decât atât, produsele, serviciile şi software-ul de monitorizare au fost supraevaluate, 
anumite produse software nu au răspuns funcţionalităţilor pentru care au fost achiziţionate şi nu au 
fost ulterior implementate. 

Pe parcursul derulării contractului au fost încheiate două acte adiţionale prin care tarifele de 
monitorizare şi intervenţie au fost triplate faţă de valoarea prevăzută în contract şi prin care valoarea 
contractului a fost suplimentată cu 45% în vederea realizării unor obiective care nu făceau parte din 
contract.  

În aceste condiţii, valoarea totală estimată a prejudiciului adus CNLR a fost în sumă de 44.144 mii lei. 

De asemenea, prin încălcarea documentaţiei de atribuire, CNLR a plătit în mod necuvenit un avans în sumă 
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de 23.779 mii lei, reprezentând 30% din valoarea lucrărilor, soldul la 31.03.2011 fiind de 3.104 mii lei. 

Nu au fost respectate următoarele: art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (2) lit. a), b) şi f), art.79 alin.(4) şi 
art.178 alin. (2) din OUG nr. 34/2006; art. 2 din Decizia Directorului General al CNLR nr. 1799/2009; 
pct. D.8.3. lit. a) şi c) din documentaţia de atribuire; Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
CNLR nr. 26123/2008; art. 1 alin. (2), art. 36 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 26 alin.(4) din HG 
nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din 
Legea nr. 333/2003; procedura privind managementul documentelor în cadrul CNLR; Hotărârea 
Consiliului de Administraţie din data de 09.06.2010. 

 

 CNLR a efectuat plăţi nejustificate şi nelegale către SCA Raţiu & Raţiu în sumă totală de 12.026
mii lei urmare administrării defectuoase a acordurilor cadru încheiate cu această casă de avocatură 
în perioada 2009 - 2010. 

Pe parcursul derulării acordurilor cadru, CNLR a încheiat contracte subsecvente pentru servicii de 
consultanţă în sumă de 10.291 mii lei, care nu se justificau din punct de vedere al necesităţii, aceste 
servicii fiind efectuate anterior de către alte case de avocatură şi decontate de către CNLR.  

Totodată, CNLR a efectuat plăţi către societatea de avocatură în sumă de 1.113 mii lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor de consultanţă ce aveau ca obiect organizarea şi redactarea documentaţiei 
aferente procedurilor de achiziţii publice, cu toate că acestea reprezentau atribuţii ale personalului de 
specialitate din cadrul CNLR.  

CNLR a mai încheiat contracte subsecvente pentru servicii, în sumă de 622 mii lei, care nu erau 
prevăzute în acordul cadru încheiat în anul 2009 şi care nu aveau aprobarea Consiliului de 
Administraţie. 

Mai mult, prin încălcarea prevederilor legale, CNLR a încheiat contracte subsecvente fără să 
stabilească valoarea acestora. Acest fapt a condus la depăşirea valorii maxime stabilită în acordul 
cadru din 2009 cu suma de 5.917  mmiiii lei. 

Nu au fost respectate următoarele: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CNLR; Hotărârea 
Consiliului de Administraţie din data de 13.03.2009; Acordul cadrul nr. 140/2009 încheiat cu SCA 
Raţiu & Raţiu; art. 147, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006. 

 

 Selectarea, recrutarea şi angajarea personalului în cadrul CNLR în perioada 2009 - 2010 s-a 
făcut fără respectarea reglementărilor în vigoare. Depăşindu-şi atribuţiile, conducerea CNLR s-a 
pronunţat asupra persoanelor şi posturilor pe care acestea urmau să se încadreze, înainte de 
organizarea şi susţinerea concursurilor. 

Nu au fost respectate următoarele reglementări: Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul CNLR; Decizia directorului 
general al CNLR nr. 1039/2009; 

 

Toate aceste cazuri au fost sesizate organelor de urmărire şi cercetare penală. 

Alte constatări identificate 

 Prin nerespectarea prevederilor contractuale, CNLR a plătit în mod necuvenit către SC Lukoil Romania 
SRL suma totală de 79 mii lei, din care suma de 52 mii lei reprezintă valoarea discount-ului prevăzut în 
oferta financiară şi neacordat de către furnizor, iar suma de 27 mii lei reprezintă contravaloarea unor 
tipuri de carburanţi care nu erau prevăzuţi în cele două contracte.  

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi contractuale: art. 4 lit. a) şi d) din contractul nr. 
2/2010 şi  contractul nr. 80AP/2008; art. 204 din OUG 34/2006; art. 155 (5) lit. i din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal. 

 Prevederile contractelor de mandat încheiate de CNLR cu directorii centrelor de profit nu au fost aplicate, 
plătindu-se în mod necuvenit suma totală de 598 mii lei.  

Cu toate că în perioada 2009 - 2010 majoritatea centrelor de profit din cadrul CNLR nu au atins indicatorii 
de performanţă prevăzuţi în contractele de mandat, CNLR nu a diminuat indemnizaţiile directorilor 
centrelor de profit. 

Nu au fost respectate următoarele reglementări şi clauze contractuale: cap. 2.3. art. 16-17 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNLR; art. 4 din contractele de mandat. 
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 CNLR a decontat în anul 2010 în mod necuvenit suma de 23 mii lei, reprezentând contravaloarea 
carburanţilor utilizaţi pentru deplasarea în interes personal a unor angajaţi, cu autoturismele din dotarea 
CNLR. 

Nu au fost respectate următoarele clauze contractuale: art. 4.1.5. din Contractele de mandat; art. 60 (3) 
din Contractul Colectiv de Muncă. 

 CNLR a decontat în anul 2010 în mod nelegal suma de 61 mii lei, reprezentând contravaloarea 
asigurărilor de răspundere profesională pentru directorii executivi din centrala CNLR SA, persoane care 
nu aveau dreptul la decontarea unor astfel de cheltuieli. 

Nu au fost respectate prevederile art.153 indice 12 alin.(4) din Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale. 

 CNLR a efectuat în perioada 2009 - 2011 plăţi nelegale în sumă totală de 1.207 mii lei, urmare 
încheierii unui număr de 40 contracte de mandat cu directorii executivi din centrala CNLR şi cu directorii 
centrelor de profit, în care au fost prevăzute clauze abuzive privind acordarea unor drepturi salariale 
neaplicabile prin contractul de mandat. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi clauze contractuale: art. 5.12. din contractul de 
mandat al directorului general al companiei; art. 16, alin.2 din O.U.G. nr. 159/1999 privind înfiinţarea 
CNLR. 

 CNLR a efectuat în mod necuvenit plăţi în sumă de 14 mii lei, urmare derulării defectuoase a 
contractului de comision încheiat de CNLR cu SC Oxigen Company SRL pentru comercializarea biletului 
„Tombola Câştigătorului”. 

 CNLR a utilizat procedura de atribuire prin dialog competitiv în vederea atribuirii unui contract de lucrări 
pentru modernizarea şi amenajarea spaţiilor loteristice cu toate că nu erau întrunite condiţiile speciale 
prevăzute de reglementările legale. Prin neorganizarea procedurii de licitaţie deschisă, conducerea CNLR 
a favorizat SC MBS Group SRL în vederea câştigării licitaţiei. 

Nu au fost respectate următoarele: art. 2, alin (1), art. 33, alin. (2), lit. h), art. 94, art. 101, art. 102, alin. 
(1), art. 109, art. 199 din OUG nr. 34/2006; art. 3 şi art. 5 din Decizia directorului general al CNLR nr. 
1841/10.11.2009; documentaţia de atribuire; art. 6 alin. (2), art. 48, alin. (1) şi art. 73, alin. (2)  din HG nr. 
925/2006. 

 CNLR a solicitat demararea procedurii de achiziţie a serviciilor cadastrale pentru toate imobilele deţinute 
de companie, deşi în mare parte acestea erau intabulate. 

Mai mult, prin adăugarea în documentaţia de atribuire a unor caracteristici ale echipamentelor care nu 
reprezentau condiţii minime obligatorii pentru efectuarea serviciilor de cadastru, CNLR a favorizat SC 
Construct Co Grup SRL în vederea câştigării licitaţiei. 

Nu au fost respectate prevederile art. 2 alin.(1) lit. d şi alin. (2) lit. f din OUG. nr. 34/2006. 

 
 CNLR a încheiat cu SC Compania de Pază Shelter Security SRL în anul 2011 un contract pentru 

asigurarea serviciilor de pază în cadrul companiei. Contrar prevederilor contractuale, SC Compania de 
Pază Shelter Security SRL a subcontractat aceste servicii de pază altor societăţi ceea ce a condus la 
plata unor servicii de pază ale căror tarife au fost mai mari cu 50% faţă de cele practicate pe piaţă. 

Nu au fost respectate următoarele: art. 2 alin.(1) lit. d şi alin.(2) lit. f din OUG. nr. 34/2006; contractul nr. 
39/2011 încheiat între CNLR şi SC Compania de Pază Shelter Security SRL; pct. 1.4. din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al CNLR. 

 
 Pentru atribuirea unui contract de servicii de pază umană, CNLR a utilizat o metodă de calcul care a 

condus la o subevaluare a contractului de achiziţie publică sub valoarea de 125 mii euro, cu scopul de a 
eluda prevederile legale care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri 
valorice. Prin neorganizarea procedurii de licitaţie deschisă, conducerea CNLR a favorizat SC Meridian 
Guard SRL în vederea câştigării licitaţiei. 

Nu au fost respectate prevederile art. 28 alin (2) din OUG nr. 34/2006. 
 
 CNLR nu a stabilit limite maxime ale consumului de carburanţi pentru autoturismele date în folosinţă 

unor directori şi şefi de compartimente din cadrul companiei. Mai mult, activitatea desfăşurată de aceste 
persoane nu implica deplasări frecvente şi nu justifica alocarea de mijloace de transport. 

Nu au fost respectate prevederile art. 5.9. din contractul de mandat al directorului general al CNLR. 
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 CNLR a elaborat documentaţia de atribuire a serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii fără a 
ţine cont de studiul de fezabilitate întocmit pentru achiziţia serviciilor de implementare a unui sistem 
propriu integrat de comunicaţii, modificând astfel obiectul achiziţiei şi natura cheltuielilor. 

 

 CNLR a încheiat, în anul 2003, cu Intracom SA, Intralot SA şi Lotrom SA un contract pentru 
furnizarea unui sistem de video-loterie la cheie, pe o perioadă de 10 ani, în condiţii total 
dezavantajoase. 

Mai mult, la data controlului, conducerea CNLR intenţiona  să continue colaborarea în domeniul jocurilor 
de noroc, prin contracte de asociere încheiate cu terţe companii, în condiţii dezavantajoase pentru statul 
român. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 89.790 mii lei, din care prejudicii în valoare 
de 86.568 mii lei şi diferenţa în sumă de 3.222 mii lei reprezentând penalităţi de întârziere necalculate şi 
încasate şi contravaloarea avansului acordat nelegal. 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Companiei Naţionale „Loteria 
Română” SA a formulat obiecţiuni.  

În marea majoritate a cazurilor, punctele de vedere ale conducerii Companiei Naţionale „Loteria Română” 
SA nu au fost însuşite de echipa de control. 
 

Concluzii generale  existenţa unei practici în atribuirea nelegală a contractelor de achiziţie publică 
prin care se utilizează alte proceduri de atribuire decât cele aplicabile, se 
supraevaluează obiectul achiziţiei, se introduc caracteristici restrictive în 
documentaţia de atribuire, în scopul favorizării anumitor agenţi economici de a 
obţine contractele; 

 modul necorespunzător de administrare a contractelor încheiate de către 
CNLR; 

 încadrarea personalului fără respectarea prevederilor legale, prin simularea 
concursurilor/examenelor; 

 managementul defectuos al CNLR a condus la prejudicierea Companiei cu 
suma totală estimată de 89.790 mii lei. 

 
 

Recomandări  luarea măsurilor de recuperare a sumei totale de 89.790 mii lei, din care: 

 suma de 25.151 mii lei, reprezentând plăţi efectuate în mod nejustificat şi 
nelegal către SC Form Trade SRL Focşani; 

 suma de 118 mii lei, reprezentând penalităţi de întârziere datorate de SC 
Form Trade SRL pentru neachitarea la termen a bugetului de marketing pe 
anul 2009; 

 suma de 3.219 mii lei, reprezentând diferenţa între preţurile de achiziţie ale 
autovehiculelor procurate de CNLR şi preţurile de vânzare practicate de SC 
Rădăcini Motors SRL la data ofertei; 

 suma de 45 mii lei, reprezentând diferenţa de taxă pe valoare adăugată 
plătită către SC Rădăcini Motors SRL, inclusă în mod eronat în valoarea 
estimată a autovehiculele rulate; 

 suma de 44.144 mii lei, reprezentând plăţi efectuate în baza a două acte 
adiţionale la contractul cu SC Compania de pază Shelter Security SRL, 
încheiate în mod nelegal; 

 suma de 3.104 mii lei, reprezentând avansul plătit necuvenit către SC 
Compania de pază Shelter Security SRL şi nerecuperat la data de 
31.03.2011; 

 suma de 12.026 mii lei, plăţi către SCA Raţiu & Raţiu, din care suma de 
10.291 mii lei reprezentând contravaloarea serviciilor care au mai fost 
efectuate anterior de către alte case de avocatură şi au fost decontate de 
către CNLR, suma de 1.113 mii lei reprezentând contravaloarea serviciilor de 
consultanţă efectuate de casa de avocatură deşi reprezentau atribuţii ale 
personalului de specialitate din cadrul CNLR şi suma de 622 mii lei 
reprezentând contravaloarea serviciilor care nu au fost prevăzute în acordul 
cadru încheiat în anul 2009 între CNLR şi societatea de avocatură; 

 suma de 79 mii lei, din care suma de 52 mii lei reprezentând discount 
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neacordat de SC Lukoil Romania SRL conform ofertei şi suma de 27 mii lei 
reprezentând contravaloarea altor tipuri de carburanţi achiziţionaţi care 
exced prevederilor contractuale;  

 suma de 14 mii lei reprezentând plăţi efectuate în mod necuvenit către SC 
Oxigen Company SRL; 

 suma de 598 mii lei reprezentând remuneraţiile plătite necuvenit directorilor 
centrelor de profit în perioada 2009-2010; 

 suma de 23 mii lei reprezentând contravaloarea carburanţilor utilizaţi pentru 
deplasările unor angajaţi în interes personal; 

 suma de 61 mii lei reprezentând contravaloarea asigurărilor pentru 
răspundere profesională pentru directorii executivi din centrala CNLR; 

 suma de 1.207 mii lei reprezentând drepturi salariale necuvenite plătite 
directorilor executivi din centrala CNLR şi directorilor centrelor de profit; 

 înregistrarea corectă în contabilitate a operaţiunilor legate de cartelele 
Pelegrin, astfel încât acestea să nu mai figureze în soldul contului 411 
„Clienţi”, analitic SC Form Trade SRL; 

 reanalizarea procedurii de atribuire a contractului privind executarea lucrărilor 
de rebranding pentru atribuirea şi încheierea contractului în cauză cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 renunţarea la contractele de mandat şi încheierea de contracte individuale de 
muncă, cu excepţia directorului general; 

 verificarea tuturor documentelor existente în cadrul CNLR cu privire la spaţiile 
deţinute şi întocmirea situaţiei imobilelor din cadrul CNLR de către 
compartimentul cu atribuţii în acest domeniu; 

 eliminarea practicilor prin care atribuţiile de serviciu ale personalului CNLR 
sunt îndeplinite prin servicii prestate de către alte societăţi; 

 analizarea necesarului de autovehicule pentru activitatea CNLR; 

 analizarea şi stabilirea cantităţii maxime de carburanţi necesară pentru 
autovehiculele din dotare; 

 reanalizarea procedurii de atribuire a contractului privind achiziţia serviciilor de 
instalare de echipamente de comunicaţii; 

 în cazul achiziţionării sau închirierii unor sisteme destinate exploatării jocurilor 
de noroc, jocurilor loto şi pariurilor mutuale, acestea să fie gestionate în 
exclusivitate de către CNLR; 

 facturarea şi încasarea sumelor reprezentând bugetul de marketing datorat de 
SC Form Trade SRL pentru anii 2010 şi 2011; 

 calcularea diferenţelor de preţ dintre preţurile practicate pe piaţă şi cele 
stabilite prin contractul încheiat cu SC Compania de pază Shelter Security 
SRL şi recuperarea acestora.  

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsuri pe care 
Compania Naţională „Loteria Română” SA trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, 
precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 

 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  145 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism 
Scurtă prezentare In conformitate cu art. 1 alin. 3 din H.G nr. 1122/2004, Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT) funcţionează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa 
contabilă în regim economic.  

Controlul efectuat a avut următoarele obiective: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   în lunile noiembrie şi decembrie 2010, INCDT a înregistrat în mod eronat în 

evidenţa contabilă obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele 
fondurilor speciale, aferente drepturilor salariale şi nu în conturile 
reglementate de O.M.F.P nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene. 

 dobânda penalizatoare şi penalităţile de întârziere aferente plaţilor cu 
întârziere a obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale din 
anul 2010, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, încălcându-se 
prevederile art. 6 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991.  

 
Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   rezultatul evaluării sistemului de management şi control intern înainte de 

efectuarea testelor de control, precum şi nivelul de încredere în sistemul de 
control intern al entităţii  stabilit după efectuarea testelor de control  a fost : 
B/SCAZUT; 

 MDRT în calitate de instituţie publică care asigură coordonarea activităţii 
INCDT nu a efectuat nicio misiune de audit public intern în legătură cu 
activitatea INCDT în perioada 2009-2010; 

 INCDT nu dispune de personal specializat pentru activitatea specifică IT, 
pentru acoperirea nevoilor specifice, acesta apelând la serviciile unei firme 
specializate. INCDT nu are proceduri detaliate de reglementare a activităţii IT, 
de asigurare a unei securităţi a datelor şi accesului la sistemul IT. 

Constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor 
şi atribuţiilor entităţii 
Constatări   un număr de 3 contracte nu au fost derulate conform clauzelor contractuale, 

iar veniturile reprezentând  penalităţi de întârziere la plată nu au fost calculate 
şi înregistrate corespunzător în evidenţa contabilă. 

În timpul misiunii de control, INCDT a luat măsuri pentru înregistrarea în evidenţa 
contabilă a acestor venituri din penalităţi, precum şi de încasare a acestora. 

 
Recomandări  înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a obligaţiilor de plată către bugetul 

de stat şi bugetele fondurilor speciale aferente drepturilor salariale din lunile 
noiembrie şi decembrie 2010; 

 întocmirea şi depunerea declaraţiei rectificative cod 710, reglementată de 
OPANAF nr. 1340/2009, cu sumele corecte, în conformitate cu cele din 
centralizatorul de salarii şi evidenţa contabilă; 

 înregistrarea în evidenţa contabilă a dobânzii penalizatoare şi a penalităţilor 
de întârziere aferente plăţii cu întârziere a obligaţiilor la bugetul de stat şi 
bugetele fondurilor speciale pentru anul 2010, conform titlurilor executorii 
primite de la organele teritoriale ale ANAF;  

 solicitarea efectuării activităţii de audit public intern, pentru activitatea 
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desfăşurată de INCDT, de către MDRT, prin direcţia de specialitate, în calitate 
de minister coordonator;  

 acordarea unei mai mari atenţii securizării accesului la baza de date a INCDT, 
respectiv a perfecţionării procedurilor interne referitoare la parolele de acces 
şi managementul intern al acestora; 

 urmărirea încasării sumelor aferente contractelor încheiate, în termenele 
scadente prevăzute în contracte, iar în cazul înregistrării de întârzieri la plată, 
care depăşesc termenele scadente, se vor calcula şi înregistra în evidenţa 
contabilă penalităţi de întârziere conform clauzelor contractuale specifice.   

 
 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 
Dezvoltare Teritorială Durabilă 
Scurtă prezentare Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 

Teritorială Durabilă (INCD URBAN INCERC)  este organizat şi funcţionează în 
baza H.G. nr. 1.398/2009 cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 Institutul are în componenţă şi cinci sucursale teritoriale, entităţi fără 
personalitate juridică, respectiv: Incerc Bucureşti; Urbanproiect Bucureşti; Cluj-
Napoca; Iaşi şi Timişoara. 

Controlul efectuat a avut ca temă „Situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi 
privat al statului”, s-a desfăşurat la sediul entităţii şi a urmărit obiectivele următoare: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   în anul 2009 prin   H.G. nr. 1.398/ 2009,   Institutul Naţional de Cercetare -

Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă 
"URBAN-INCERC",  s-a înfiinţat prin comasarea prin fuziune a INCERC 
Bucureşti, cu URBANPROIECT Bucureşti şi cu CDCAS.  

INCD URBAN-INCERC a depus bilanţ la data de 31.12.2009, înregistrat  cu 
nr. 119051A/02.08.2010 la MFP- Administraţia Finanţelor Publice Direcţia 
Contribuabili Mijlocii, bilanţ care stă la baza proceselor verbale de predare-
primire a patrimoniilor entităţilor care s-au comasat. 

Soldul conturilor s-a obţinut prin centralizarea balanţelor sintetice de verificare 
pentru cele  trei entităţi care au fuzionat. La închiderea conturilor unităţilor care 
au fuzionat/deschiderea conturilor institutului rezultat în urma fuziunii nu au 
fost întocmite  Bilanţurile  de închidere/deschidere al INCD URBAN-INCERC, 
ceea ce a denaturat situaţiile financiare;  

 INCD URBAN-INCERC după înfiinţarea prin comasare, întocmeşte evidenţa 
contabilă distinctă la nivel de sucursale (fostele entităţi INCERC, 
URBANPROIECT fiecare pe programele de contabilitate anterioare fuziunii), 
astfel că evidenţele contabile au fost divizate nefiind  cumulate şi întocmite 
fişe de cont unice, faptă ce evidenţiază încălcarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991, care prevede că: "Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte 
creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică 
sau juridică "; 

 din documentele financiar contabile s-a constatat că au existat cazuri în care 
nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă intrările/ieşirile unor mijloace fixe, 
abatere datorată nerespectării prevederilor Legii nr. 82/1991; 

Mijloacele fixe achiziţionate în luna decembrie 2010 din fondurile alocate prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în valoare de 1.797 
mii lei au fost înregistrate în timpul controlului prin nota contabilă  nr. 
429/31.12.2010. 

 în cursul anului 2010, în baza HG nr. 909/1997 s-a organizat licitaţie în urma 
căreia, au fost vândute diferite bunuri şi obiecte de inventar  a căror ieşire nu 
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a fost operată în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, în sumă totală de 18 mii 
lei. În timpul controlului prin nota contabilă nr. 428 din 31.12.2010  au fost 
evidenţiate ieşirile mijloacelor fixe. 

 
Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări   privind controlul intern 

 nerespectarea prevederilor OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;  

 deşi a fost prezentat un set de proceduri aparţinând  Institutului INCERC -
Bucureşti, întocmit în anul 2007 în baza OMFP nr. 946/2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern, nu au putut fi prezentate documente 
care să consemneze efectuarea unor controale pe parcursul anului 2010. 

Până la data controlului au fost elaborate Standarde de management/control 
intern pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, document care nu a 
fost suspus aprobării. 

 privind controlul financiar preventiv propriu  

 institutul nu are organizat control financiar preventiv propriu deşi utilizează 
fonduri publice şi administrează  patrimoniu public al statului. 

Astfel: 

- nu există decizii privind împuternicirea unor persoane pentru exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu;   

-  pe contractele de achiziţii din fonduri alocate prin bugetul ministerului  nu a fost 
exercitată viza de control financiar preventiv propriu; 

- în registrul privind operaţiunile au fost înregistrate numai patru operaţiuni 
derulate pe parcursul anului 2010 de INCERC - sucursală fără personalitate 
juridică potrivit art. 5 din HG nr. 1398/2009, celelalte sucursale şi institutul 
coordonator nu au prezentat documente privind organizarea şi exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu. 

 privind auditul public intern 

Prin  OMDRL nr. 1098/2009 a fost înfiinţat compartimentul de audit. 

Începând din data de 01.08.2010 au fost angajaţi doi auditori care până la 
sfârşitul anului au elaborat următoarele documente:  

- Norme metodologice specifice privind activitatea de audit public intern; 

- Carta auditorului intern; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a compartimentului de audit public 
intern şi control financiar; 

- Planul de audit pe 2011. 

Cu excepţia Planului de audit, celelalte documente nu sunt aprobate de către 
ministerul  coordonator. 

Până la data controlului nu a fost derulată nici o misiune de audit public intern. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative de înfiinţare  
Constatări   în calitate de autoritate contractantă, nu a fundamentat şi evaluat obiectiv 

necesităţile de produse, lucrări şi servicii, modul de prioritizare a acestora, nu 
a elaborat şi aprobat Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2010, 
în corelaţie cu previziunea fondurilor ce trebuie alocate prin bugetul anual de 
venituri şi cheltuieli;  

 INCD URBAN-INCERC a încheiat contracte de închiriere a unor spaţii aflate 
în proprietatea publică a statului, iar sumele provenite din chirii nu au fost 
virate la bugetul de stat aşa cum prevede Legea  nr.  213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  
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Recomandări  organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu Legea nr. 82/1991; 

 stabilirea cuantumului şi virarea sumelor datorate la bugetul de stat,urmare a 
închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al statului, în conformitate cu 
Legea nr. 213/1998.  

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis Decizie  prin care au fost dispuse măsurile pe 
care INCD URBAN-INCERC  trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
pentru intrarea în legalitate.   

 
 

 

Societăţi bancare 
 

CEC Bank SA 
Scurtă prezentare SC CEC BANK SA este cea mai veche instituţie bancară din România şi unul 

dintre cele mai cunoscute branduri româneşti, cu o vechime de peste 145 de ani, 
fiind prima instituţie de credit din România - Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, 
ulterior denumită Casa de Economii şi Consemnaţiuni. 

Banca funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Statutul 
propriu, aprobat prin Ordinul MEF nr.425/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Tema acţiunii de control: Situaţia, evoluţia şi modul de administrare a 
patrimoniului, în perioada 2009-2010. 

Controlul a avut următoarele obiective principale: 
 evaluarea activităţilor de audit şi control intern; 
 exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare. Respectarea dispoziţiilor legale 

privind organizarea şi conducerea evidenţei operative şi contabile; 
 verificarea modului de administrare a patrimoniului şi a suportului logistic al 

Băncii; 
 respectarea prevederilor legale privind obiectivele specifice prevăzute în OUG 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; 
 îndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetul de stat, bugetele locale, 

bugetele asigurărilor sociale de stat sau a altor fonduri, stabilite în sarcina 
Băncii. 

  
Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 
Constatări 
 

Deficienţe în desfăşurarea activităţii de control financiar preventiv 

 neexercitarea activităţii de control financiar preventiv asupra operaţiunilor de 
natura investiţiilor, în perioada 1.01.2009-16.03.2010, abatere remediată după 
această dată. 

 nesolicitarea vizei de control financiar preventiv pentru procesele-verbale de 
recepţie a serviciilor de publicitate ocazionate de activitatea de schimbare a 
imaginii băncii (rebranding). 

 

Deficienţe referitoare la derularea procesului de rebranding 

 lipsa unor proceduri interne de lucru referitoare la modul de derulare a 
procesului de rebranding, aprobate de conducerea Băncii, care să descrie 
fluxul activităţilor, al documentelor, activităţile de control intern, nivelele de 
autorizare şi care să permită o delimitare corectă a responsabilităţilor, 
constatându-se: 
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 lipsa unor criterii de încadrare a cheltuielilor cu reclama şi publicitatea, în 
categoria cheltuielilor de constituire sau în categoria cheltuielilor de 
exploatare. Astfel, cu privire la cheltuielile privind serviciile de publicitate, 
producţie şi relaţii publice, efectuate în cadrul procesului de rebranding s-a 
constatat că o parte dintre acestea au fost evidenţiate în contul ”Cheltuieli 
de constituire”, iar altele au fost înregistrate în conturile de cheltuieli de 
exploatare, fără a fi precizate criteriile care au stat la baza acestei 
departajări; 

 lipsa unei prevederi interne referitoare la modul de includere în procesul 
de rebranding a spaţiilor deţinute/administrate de Bancă şi, după caz, 
închiderea/relocarea lor, situaţie în care s-a constatat că unele spaţii, la 
care s-au efectuat lucrări de rebranding, au fost ulterior închise/relocate, 
uneori chiar la un interval foarte scurt de timp de la data terminării 
lucrărilor. 

 În timpul controlului, Direcţia Metodologie a iniţiat elaborarea unei Norme 
interne pentru reglementarea acestor situaţii. 

  

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări 
 

 lipsa elementelor prevăzute de lege în cuprinsul listelor de inventariere a 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în folosinţă, respectiv lipsa coloanei 
cu stocul faptic, lipsa coloanelor cuprinzând diferenţele în plus sau în minus 
constatate cu ocazia inventarierii (cantitativ şi valoric). Confirmarea existenţei 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar s-a efectuat prin bifarea cantităţilor 
înscrise în coloana Cantitate şi nu prin înscrierea efectivă a cantităţilor 
identificate pe teren; 

 neîntocmirea bonurilor de mişcare pentru unele obiectele de inventar şi 
mijloacele fixe în folosinţă, transferate între camerele din Centrala Băncii sau 
între Sucursale; lipsa Registrului - inventar.  

Prin aceste abateri au fost încălcate prevederile OMFP nr.3512/2008 privind 
documentele financiar contabile; 

 nerespectarea prevederilor legale privind reevaluarea portofoliului de clădiri şi 
terenuri. 

Comitetului de Direcţie al Băncii a aprobat înregistrarea în situaţiile financiare 
ale Băncii, la data de 31.12.2009, a valorii reevaluate a portofoliului de terenuri 
şi clădiri, stabilită în urma unei “analize de variaţie la piaţă a portofoliului de 
terenuri şi clădiri a CEC Bank SA”, al cărei rezultat nu s-a identificat pe fiecare 
mijloc fix în parte. 

În evidenţa contabilă, această operaţiune a fost înregistrată într-un analitic 
distinct al contului de mijloace fixe, creat în scopul acestei înregistrări. 

Prin înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor ”Raportului de evaluare”, 
pe total clădiri şi terenuri, aflate în proprietatea SC CEC Bank SA, şi nu în mod 
analitic, pe fiecare mijloc fix în parte, au fost încălcate prevederile Legii 
contabilităţii nr.82/1991, republicată, precum şi ale Ordinului BNR nr.13/2008 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 
aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Ulterior, Consiliul de Administraţie al Băncii a dispus realizarea reevaluării 
clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea CEC Bank, la data de 31.12.2010. 
Această reevaluare a fost efectuată în conformitate cu reglementările în 
vigoare, reevaluarea efectuându-se pentru fiecare mijloc fix în parte, la 
valoarea de piaţă (justă). Cu această ocazie, a fost stornată operaţiunea prin 
care au fost înregistrate rezultatele analizei variaţiei la piaţă efectuată la data 
de 31.12.2009, noua reevaluare pornind de la valoarea mijloacelor fixe iniţială, 
neinfluenţată de rezultatele ”analizei de variaţie la piaţă a portofoliului de 
terenuri şi clădiri a CEC Bank SA”, efectuată la data de 31 decembrie 2009. 
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 nerespectarea reglementărilor interne referitoare la achiziţia de bunuri şi 
servicii: 

 nesolicitarea, în unele cazuri, de către Bancă, participanţilor la licitaţii, a unor 
documente prevăzute de norma internă privind achiziţia de bunuri şi servicii.

În cazul unei licitaţii, Banca nu a solicitat prezentarea, de către societatea 
participantă, a Certificatului Constatator de la Registrul Comerţului, aşa cum 
prevede Norma internă-NS28/2008-2010 privind achiziţia de bunuri şi 
servicii. Ulterior, la doar o lună de la încheierea contractului, firma a iniţiat 
procedura de declanşare a falimentului, Banca aflându-se, la data 
controlului, în procedură de negociere cu firma în cauză, privind sumele ce 
urmează a fi restituite/plătite între cele două societăţi;  

 nerespectarea Competenţelor Decizionale stabilite prin Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Băncii, în ceea ce priveşte încheierea unor 
contracte de execuţie de lucrări de proiectare şi amenajare, în condiţiile în 
care, unele contracte, a căror valoare depăşeşte 250 mii euro/contract, au 
fost aprobate de Comitetul de Achiziţii şi Vânzări, în condiţiile în care ar fi 
trebuit supuse aprobării Comitetului de Direcţie, aşa cum prevede Nota de 
Serviciu nr.28/Versiunea 3/2009 privind organizarea procedurilor de 
achiziţie; 

 efectuarea, în unele cazuri, a unor achiziţii suplimentare celor prevăzute în 
contractele iniţiale, fără încheierea unor acte adiţionale; 

 nereguli în derularea contractelor de achiziţie încheiate de Bancă: 

 întocmirea cu întârziere a proceselor verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor, în cazul unui contract având ca obiect amenajarea spaţiilor unor 
agenţii CEC Bank.  

Ca urmare a acestei abateri, înregistrarea lucrărilor finalizate, în contul de 
mijloace fixe, s-a efectuat cu întârziere, în baza proceselor-verbale de 
recepţie la terminarea lucrărilor, iar calculul amortizării a fost întârziat faţă de 
data finalizării lucrării; 

 necalcularea amortizării cheltuielilor cu amenajările efectuate în cursul 
anului 2009, la unele clădiri din patrimoniul Băncii, precum şi la unele spaţii 
închiriate de la terţi, începând cu luna următoare punerii în funcţiune a 
amenajărilor respective, conform datei de încheiere a procesului-verbal de 
recepţie. 

Au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, 
precum şi ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale; 

 deficienţe privind conţinutul proceselor-verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor, urmare a necompletării tuturor informaţiilor prevăzute de formularul 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform prevederilor 
Hotărârii nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

 lipsa proceselor-verbale de recepţie în cazul achiziţiei de către CEC Bank a 
produselor de signalistică; 

 înregistrarea în evidenţa contabilă, în unele cazuri, a unor obligaţii de plată, în 
baza unor documente incomplete, respectiv: facturi din care nu rezultă cu 
claritate natura lucrărilor executate; facturi neînsoţite de situaţii detaliate de 
lucrări, ci doar de  devize centralizatoare, cu multe modificări, ştersături, 
adăugiri. 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări 
 

 înregistrarea cu întârziere, în evidenţa contabilă, a unor bunuri de natura 
obiectelor de inventar (mobilier), în valoare totală de 59 mii lei; 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a software-ului de aplicaţie dezvoltat de 
către proprii angajaţi, abatere remediată în timpul controlului. 
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 evidenţierea eronată, în categoria mijloacelor fixe, a unor obiecte de inventar, 
în valoare totală de 62 mii  lei, contrar prevederilor H.G. nr.105/2007 privind 
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. 
 

 
 

 înregistrarea incorectă, în evidenţa contabilă, a unei operaţiuni de rambursare 
anticipată a unui credit şi a accesoriilor aferente, abatere constatată la 
Sucursala Zalău, unde, suma depusă la bancă de un client,  în vederea 
rambursării anticipate a unui credit de nevoi personale, a rămas în contul 
curent al acestuia, fără să fie acoperit creditul, clientul figurând, în mod eronat, 
ca fiind dator la bancă cu suma în cauză. Abaterea a fost înlăturată în urma 
verificării efectuate de bancă, la solicitarea clientului.  

Pentru rezolvarea acestei situaţii, a fost aprobată solicitarea sucursalei de a se 
majora cheltuielile băncii cu suma respectivă, fiind debitat contul de cheltuieli 
diverse de exploatare şi creditându-se contul curent al clientului. Operaţiunea 
ar fi trebuit să fie reglată prin afectarea rezultatului reportat şi nu prin 
majorarea cheltuielilor. 

Prin efectuarea acestei operaţiuni, au fost încălcate prevederile Legii 
contabilităţii nr.82/1991, republicată şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal. 

De menţionat că, abaterea a fost constatată şi în cazul unui client, beneficiar al 
unui credit de nevoi personale în sumă de 7,5 mii lei, primit de la Sucursala 
Suceava, despre care banca, în condiţiile prezentate mai sus, a transmis 
informaţii negative la Biroul de Credit. 

  deficienţe privind reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor cu amenajarea 
unor clădiri supuse procesului de rebranding şi apoi relocate şi/sau închise. 

Din fişa mijlocului fix, anexată declaraţiilor de impozit pe clădiri pe anul 2011, 
rezultă că amenajările efectuate de bancă la clădirile închiriate de aceasta şi 
apoi restituite, figurează, în continuare, în evidenţa contabilă, deşi clădirile nu 
se mai găsesc în administrarea SC CEC Bank SA. 

În situaţiile financiare ale Băncii, nu a fost reflectată pierderea produsă prin 
închiderea acestor spaţii înainte de termenul prevăzut pentru amortizarea 
cheltuielilor cu lucrările de amenajare, realizate în cadrul procesului de 
rebranding la unele agenţii CEC Bank. 

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, ale Ordinului nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, precum şi ale Legii nr.15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; 

 cheltuielile aferente procesului de rebranding au fost înregistrate, atât pentru 
anul 2009, cât şi pentru anul 2010, pe măsura achitării lor, la finele fiecărui an, 
în contul ”Cheltuieli de constituire”, în baza aprobării Comitetului de Direcţie, şi 
nu pe baza proceselor-verbale de recepţie a serviciilor de publicitate, încheiate 
în cursul anului, pe măsura efectuării recepţiei serviciilor.  

În condiţiile în care procesele-verbale de recepţie a serviciilor de publicitate nu 
au fost transmise Direcţiei Contabilitate, nu a fost calculată amortizarea 
aferentă, pe măsură ce aceste servicii au fost recepţionate, ci doar începând cu 
anul următor înregistrării cheltuielilor.  

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată. 

 
 
 

Neclarităţi privind componenţa sumelor consemnate pe seama şi la dispoziţia 
statului şi a instituţiilor publice, înregistrate în evidenţa contabilă 

Evidenţa sumelor consemnate pe seama şi la dispoziţia statului şi a instituţiilor 
publice, trebuie să permită identificarea şi gestionarea corectă a acestor sume, în 
vederea, printre altele, a executării viramentului către bugetul de stat a sumelor 
care fac obiectul prescrierii.   

De-a lungul timpului, CEC Bank a virat la buget, în mod eronat, anumite sume 
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consemnate pe seama instanţelor de judecată, care ulterior, în urma hotărârilor 
judecătoreşti, au fost solicitate de deponenţi, Banca fiind obligată să le restituie 
din disponibilităţile proprii. Virarea eronată s-a efectuat în condiţiile în care, la 
momentul virării, nu a fost analizată natura sumelor consemnate. Astfel, au existat 
cazuri în care consemnările pe seama instanţelor de judecată au fost asimilate 
consemnărilor pe seama şi la dispoziţia statului şi a instituţiilor publice.  

Ca urmare, Banca a solicitat ANAF rambursarea sau compensarea sumei de 266 
mii lei, virată în mod eronat, existentă în sold la data de 30.11.2010, (care, la data 
de 30.06.2011, a ajuns la 331 mii lei), solicitare la care nu s-a primit nici un 
răspuns până la data finalizării controlului.  

Din situaţiile prezentate de către Direcţia Dezvoltare, Implementare, Administrare 
Proiecte Informatice din cadrul Băncii, a rezultat că, la data de 30 septembrie 
2011, Banca avea de virat către bugetul statului sume prescrise în valoare de 86 
mii lei, valoare asupra căreia Direcţia Contabilitate şi-a exprimat incertitudinea. În 
aceste condiţii, Direcţia Contabilitate a reanalizat sumele prescrise, concluzionând 
că suma de virat la bugetul de stat, la data de 31.10.2011, era de 30 mii lei.  
 

 
 

Deficienţe cu privire la trecerea soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive şi 
înregistrarea lor în conturile de venituri ale Băncii 
Procedura de transfer a soldurilor conturilor clientelei în conturi inactive, 
închiderea conturilor inactive şi virarea soldurilor acestora în conturile de venituri, 
a fost reglementată, în perioada verificată prin Nota de Serviciu nr.48/Versiunile 1-
5. Concomitent cu reglementarea internă, Banca a creat un cadru general de 
desfăşurare a relaţiilor de afaceri derulate cu clienţii, reprezentat de ”Condiţiile 
generale de afaceri”. 
Din verificarea modului de trecere a soldurilor conturilor clientelei în conturi 
inactive, au rezultat următoarele: 

 neconcordanţe între prevederile procedurii interne, cele ale contractului 
încheiat cu clienţii, denumit ”Condiţii Generale de  Afaceri” şi, respectiv, cele 
ale notificărilor transmise către clienţi, privind condiţiile de trecere a soldurilor 
conturilor clientelei în conturi inactive; 

 netransmiterea către clienţi, în unele cazuri, a notificărilor referitoare la 
trecerea conturilor fără mişcare în categoria conturilor inactive;  

 deficienţe, privind condiţiile de administrare a conturilor clienţilor, în cazul 
normei interne privind conturile inactive, referitoare la conturile curente 
aparţinând clienţilor cu atributul ”pensionar”. 

 

Abateri privind acordarea şi urmărirea recuperării creditelor acordate, de către 
Sucursala CEC Bank Râmnicu Vâlcea,firmei SC Maeclo SRL 

 acceptarea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, pentru analiza performanţei 
financiare a SC Maeclo SRL, a unor balanţele de verificare care nu respectă 
formatul obligatoriu impus de reglementările în domeniu ale Ministerului 
Finanţelor Publice, privind informaţiile pe care trebuie să le conţină; 

 modificarea structurii garanţiilor aferente creditelor acordate SC Maeclo SRL, 
de către conducerea Sucursalei Râmnicu Vâlcea, fără avizele necesare de la 
Comitetul de Credite din Sucursala Râmnicu Vâlcea şi de la Direcţia IMM din 
Centrala CEC, precum şi fără aprobarea Comitetului de Credite din Centrala 
CEC;  

 acceptarea de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, ca document de garantare a 
unui credit acordat SC Maeclo SRL, în valoare de 1.000 mii lei, a unui 
Contract de constituire a unei garanţii personale (fidejusiune), cu vicii de 
formă; 

 dezinformarea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, a Comitetului de Direcţie 
al Băncii, căruia i s-a solicitat aprobarea restructurării unui credit acordat SC 
Maeclo SRL, prin netransmiterea informaţiilor, existente pe site-ul Ministerului 
Justiţiei, privind admiterea încuviinţării de executare silită a firmei în cauză, în 
favoarea unui creditor;    



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  153 
 

 neîndeplinirea, de către Sucursala Râmnicu Vâlcea, a condiţiilor  prevăzute în 
convenţia încheiată de Bancă cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, la solicitarea de executare a scrisorilor de garantare. În 
această situaţie, răspunsul Fondului la cererea de executare a garanţiilor a fost 
negativ, valoarea estimată a pierderii Băncii, rezultată din imposibilitatea executării 
scrisorilor de garanţie emise de Fond, fiind de 581 mii lei. 

 
 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului 
şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 
 
 

Alte entităţi 
 
 

RA Imprimeria BNR 
Scurtă prezentare RA Imprimeria BNR a fost înfiinţată prin HG nr.231/1991 privind  înfiinţarea regiei 

autonome "Monetăria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României", 
având ca obiect principal de activitate fabricarea biletelor de bancă, atât  pentru 
acoperirea nevoilor de numerar în circulaţie, cât şi pentru vânzarea la export.  

Controlul efectuat a avut în vedere următoarele obiective: 
 

Evaluarea activităţilor de audit şi control intern 
Constatări   neactualizarea Manualului de audit intern în conformitate cu Standardele de 

audit intern, emise de Camera Auditorilor Financiari din România, în anul 
2007; 

 neorganizarea controlului  financiar de gestiune în conformitate cu prevederile 
legale; 

Controlul financiar de gestiune nu a cuprins, pe lângă controlul gestiunilor de 
suport de imprimare, şi celelalte obiective prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Această activitate nu a fost organizată în subordinea directă a Directorului 
General al Regiei, ci în subordinea Directorului Economic,  

  absenţa unui regulament intern care să stabilească responsabilităţile ce revin 
personalului unităţii cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare 
automată a datelor financiar-contabile, contrar prevederilor OMEF 
nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile; 

  nesepararea atribuţiilor privind drepturile de acces în sistemul informatic 
utilizat pentru prelucrarea automată a datelor. 

Din analiza ”Situaţiei drepturilor de acces la baza de date pentru zona 
administrativă”, s-a constatat alocarea de „drepturi universale de acces” unor 
salariaţi din cadrul regiei (permiţând atât introducerea de date, cât şi 
modificarea/ştergerea datelor introduse).  

Prin alocarea de drepturi universale de acces, programul informatic utilizat în 
activitatea financiar-contabilă din cadrul regiei nu asigură separarea 
atribuţiilor între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi 
înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredinţate unor persoane 
diferite. 

Aspectul prezentat contravine prevederilor OMEF nr. 3512/2008,  precum şi 
celor ale Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. 
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Măsuri operative  

 
 elaborarea unui regulament intern de utilizare a sistemului informatic de 

prelucrare automată a datelor; 

 actualizarea situaţiei drepturilor de acces la baza de date a regiei, astfel încât 
să se asigure separarea atribuţiilor şi formalizarea operaţiei de validare a 
datelor introduse în sistem. 

Concluzii generale În urma acţiunii de control s-au constatat nereguli în activitatea de audit şi control 
intern.  

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de  Conturi a emis o Decizie prin care au fost dispuse  măsurile 
pe care RA Imprimeria BNR  trebuie să le aducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate.  

 
 
 

RA Monetăria Statului 
Scurtă prezentare RA Monetăria Statului a fost înfiinţată prin HG nr.231/1991 privind înfiinţarea 

regiei autonome "Monetăria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României", 
având ca obiect principal de activitate asigurarea fabricării monedei metalice 
pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului. 

Controlul efectuat a avut ca temă Situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului la RA 
Monetăria Statului, s-a desfăşurat la sediul regiei şi a avut următoarele obiective: 

 

Evaluarea activităţilor de audit şi control intern 
Constatări   nereguli privind  activitatea de audit intern: 

   nefuncţionarea compartimentului de audit intern până în luna mai 2010, 
încălcându-se astfel prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern; 

   neîntocmirea fişelor de urmărire a recomandărilor formulate în urma 
misiunilor de audit intern efectuate, contrar prevederilor Manualului de 
proceduri privind auditul intern, aprobat de Consiliul de Administraţie al 
regiei. 

 organizarea şi funcţionarea defectuoasă a controlului financiar preventiv 
   lipsa din Decizia directorului general, care reglementează modul de 

organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv, a prevederilor 
referitoare la operaţiunile care se supun controlului financiar preventiv şi la 
circuitul documentelor aferente acestora, contrar prevederilor Normei M.E.F. 
nr. 63943/1991 privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, 
prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti, precum şi la regiile autonome; 

 neasigurarea separării atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni, astfel 
încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor 
persoane diferite, încălcându-se astfel prevederile O.G. nr.119/1999 privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv. 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări   deficienţe privind organizarea şi urmărirea evidenţei operative şi contabile a 

mijloacelor fixe: 

 neconcordanţe între soldurile din balanţa mijloacelor fixe, întocmită pe baza 
datelor din fişele mijloacelor fixe şi soldurile din evidenţa contabilă a 
mijloacelor fixe, contrar prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991; 

 nerespectarea conţinutului prevăzut de lege pentru ”Fişa mijlocului fix”.        

Documentul de evidenţă ”Fişa mijlocului fix”, obţinut prin listare din programul 
informatic al Regiei, nu permite identificarea valorii iniţiale de inventar şi a duratei 
rămase de utilizare a mijlocului fix (aşa cum apar în balanţa mijloacelor fixe). 

 deficienţe privind înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor efectuate 
prin bancă, aferente contractelor de leasing, respectiv: 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  155 
 

 înregistrarea în contabilitate a unor plăţi, fără documente justificative privind 
obligaţia de plată, pe baza unor extrase de cont care nu conţin informaţii 
reale privind beneficiarii acestora. 
Au fost înregistrate în evidenţa contabilă plăţi în contul unei societăţi comerciale 
în sumă de 213 mii lei, efectuate în realitate, în contul altei societăţi comerciale, 
fapt pentru care Regia a sesizat organele de urmărire penală. 

 lipsa documentelor justificative pentru înregistrarea în contabilitate a plăţilor 
efectuate prin bilete la ordin, în cursul anului 2010, aferente unor contracte 
de leasing. Valoarea estimată a acestor plăţi este de 1.969 mii lei. 

 neevidenţierea separată a facturilor emise de societatea de leasing pentru 
achiziţia de prese monetare şi echipamente auxiliare (însumând  3.119 mii 
lei), în condiţiile în care, din motive de incertitudine asupra realităţii 
operaţiunilor facturate. Regia nu a acordat viza de control financiar 
preventiv pe facturile în cauză. 

 deficienţe privind organizarea evidenţei biletelor la ordin emise de Regie. 
Organizarea evidenţei biletelor la ordin s-a făcut pe baza scadenţarelor 
ataşate contractelor de leasing încheiate şi nu a situaţiei biletelor la ordin,
primite de la bancă, contrar prevederilor Legii nr.82/1991, precum şi celor 
ale OMEF nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementarilor contabile 
conforme cu directivele europene. 

 neanalizarea soldurilor conturilor fără mişcare.  

Din analiza soldurilor înscrise în balanţa de verificare întocmită la data de 
31.12.2008, s-a constatat existenţa unor conturi care nu au avut mişcare şi a 
căror denumire nu mai coincide cu cea din OMFP nr.2374/2007 privind 
modificarea şi completarea OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. În cursul lunii 
decembrie 2010, au fost închise conturile cu solduri fără mişcare, prin 
preluarea la venituri a sumei de 792 mii lei, fără însă ca Regia să facă dovada 
analizei conţinutului acestora; 

 neorganizarea contabilităţii de gestiune conform prevederilor legale. Regia, 
având o producţie diversă, nu a organizat evidenţa privind cheltuielile directe 
cu manopera pe fiecare comandă în parte. Prin aceasta au fost încălcate 
prevederile Legii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2011, Consiliul de Administraţie al Regiei a 
aprobat Procedura privind contabilitatea de gestiune, care însă nu se aplică 
corect;  

 utilizarea pentru evidenţa şi  prelucrarea automată a datelor financiar-contabile a 
unui program informatic care nu îndeplineşte criteriile minimale prevăzute de lege:
 absenţa unui Regulament intern care să stabilească responsabilităţile ce 

revin personalului unităţii cu privire la utilizarea  sistemului informatic de 
prelucrare automată a datelor financiar-contabile; 

 absenţa restricţiilor de acces în programul informatic utilizat pentru evidenţa 
şi prelucrarea automată a datelor financiar contabile, pe bază de parole, în 
vederea separării atribuţiilor de înregistrare şi de control; 

 neasigurarea prelucrării automate a datelor financiar-contabile de către 
programul informatic utilizat, în conformitate cu normele contabile aplicate, 
ceea ce permite înregistrări care conduc la solduri anormale şi nu asigură 
controlul concordanţei dintre datele din contabilitatea sintetică şi cea 
analitică; 

 absenţa unor elemente minimale de identificare a documentelor financiar-
contabile listate (datarea listării, perioada la care se referă informaţia);  

 absenţa datei de efectuare a rectificărilor şi a semnăturii persoanei care a 
efectuat modificarea.  

 majorarea artificială a veniturilor Regiei prin auto-facturarea  mostrelor 
acordate de aceasta, în mod gratuit, în cadrul campaniilor publicitare, pentru 
”promovarea imaginii”, în condiţiile în care operaţiunea nu constituia livrare de 
bunuri, încălcându-se astfel prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
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Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare 
Constatări   neefectuarea tuturor demersurilor legale pentru obţinerea titlurilor de

proprietate pentru unele bunuri deţinute de Regie (terenul aferent sediului 
social al Regiei şi spaţiul comercial deţinut în Bucureşti), cu consecinţe asupra 
inventarierii şi a reevaluării elementelor patrimoniale şi înregistrarea în 
contabilitate a rezultatelor acestora contrar prevederilor Legii nr.82/1991; 

 nereevaluarea tuturor elementelor înscrise în grupa “Construcţii”,  

 neevidenţierea rezultatelor reevaluării mijloacelor fixe pe subelemente 
distincte,  în contul  ”Rezerve din reevaluare”, ; 

 neadaptarea Regulamentului intern privind achiziţiile de bunuri, servicii şi 
lucrări în cadrul RA Monetăria Statului, la specificul activităţii regiei, în sensul 
că acesta nu reglementează distinct achiziţiile de bunuri, servicii şi produse 
aferente producţiei speciale,  

 

Îndeplinirea obligaţiilor financiare către buget 
Constatări   diminuarea bazei impozabile pentru calculul impozitului pe profit cu cheltuieli, 

în valoare de 6 mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii angajate fără 
a avea încheiat un contract,  

 

Măsuri operative 
 

În timpul acţiunii de control, în cadrul regiei au fost luate următoarele măsuri:   

 înfiinţarea unui Compartiment de Audit Intern; 

 actualizarea Deciziei directorului general, care reglementează modul de 
organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv; 

 transmiterea atât către bancă, cât şi către societatea de leasing, a unei 
solicitări de returnare a biletelor la ordin neutilizate, în vederea anulării lor; 

 elaborarea unei ”Proceduri de utilizare a resurselor informatice şi comunicaţii”, 
ce urmează să fie supusă aprobării Consiliului de Administraţie al regiei; 

 stornarea şi înregistrarea corectă a sumelor cu care au fost majorate veniturile 
regiei, în mod artificial, prin auto-facturarea  mostrelor acordate de aceasta, 
gratuit, în cadrul campaniilor publicitare. 

Valoarea estimativă totală a erorilor/abaterilor constatate, însumează 6.099 mii lei, din care 213 mii lei 
prejudicii. 

 

Concluzii generale În urma acţiunii de control s-au constatat nereguli în ceea ce priveşte activitatea 
de audit intern, modul de organizare şi conducere a evidenţei operative şi 
contabile, calitatea gestiunii economico-financiare, modul de îndeplinire a 
obligaţiilor financiare către bugetul de stat. 
 

Recomandare Dispunerea măsurilor pentru înlăturarea deficienţelor constatate, stabilirea 
întinderii prejudiciului şi luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de  Conturi a emis o decizie prin care au fost dispuse  măsurile pe 
care RA Monetăria Statului  trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
pentru intrarea în legalitate. 
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Regia Autonomă Monitorul Oficial 
Odată cu acţiunea „Controlul situaţiei, evoluţiei  şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat 
al statului”  la Regia Autonomă Monitorul Oficial, a fost verificat şi modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse urmare controlului precedent la această entitate. Astfel, măsurile dispuse au vizat în 
principal reconstituirea retroactivă a contabilităţii stocurilor de materii prime şi materiale, alături de 
corectarea unor erori care au afectat acurateţea situaţiilor financiare, organizarea corespunzătoare a 
contabilităţii de gestiune, urmărirea modului de înregistrare a unor sume în conturile de venituri şi  virarea 
unei diferenţe de impozit pe profit, precum şi îmbunătăţirea sistemului de evidenţă contabilă şi a 
procedurilor de control intern. 

Urmare verificărilor efectuate s-a constatat că entitatea a dus în totalitate la îndeplinire măsurile dispuse, 
cu efecte benefice în activitatea economico - financiară desfăşurată în anul 2010.  

Concluzia generală este aceea că Regia Autonomă „Monitorul Oficial” poate fi considerată un model 
pozitiv, în ceea ce priveşte impactul controalelor Curţii de Conturi asupra entităţilor supuse controlului. 

 
 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  
Scurtă prezentare Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură şi servicii pe infrastructura reţelelor 

de radiocomunicaţii speciale şi de cooperare. 

Această activitate este asigurată de o structură internă al cărei conducător este 
ordonator terţiar de credite.   

Acţiunea de control la această structură a avut ca temă „Controlul situaţiei, 
evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, 
precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea 
publică”, urmărindu-se următoarele obiective: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare 
Constatări  
 

 unele prevederi ale procedurilor interne nu clarifică în suficientă măsură 
modul de aplicare a prevederilor OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la specificul activităţii Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale.  

Constatarea a fost însuşita de ordonatorul principal de credite care a decis 
reactualizarea procedurilor. 

 la nivelul direcţiei centrale de specialitate nu au fost elaborate şi implementate 
proceduri operaţionale care să asigure aplicarea unitară a prevederilor legale 
referitoare la: stabilirea şi înregistrarea diferenţelor care rezultă în urma 
stabilirii preţului de achiziţie, cu TVA inclus, al produselor aprovizionate pentru 
consumul propriu, respectiv modul de arhivare a documentelor justificative la 
operaţiunile economico-financiare înregistrate în contabilitatea ordonatorilor 
terţiari de credite. Urmare celor constatate s-au dispus măsurile necesare 
pentru înlăturarea deficienţelor. 

 
 Evaluarea activităţilor de audit şi control intern 
Constatări  
 

 rezultatul evaluării sistemului de management şi control intern înainte de 
efectuarea testelor de control, precum şi nivelul de încredere în sistemul de 
control intern al entităţii  stabilit după efectuarea testelor de control  a fost : 
evaluat ca fiind  foarte bun, ceea ce conferă un nivel ridicat al încrederii
auditorului extern.  
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Unităţi Administrativ - Teritoriale 
 

La ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice locale au fost efectuate 53  acţiuni de control 
întocmindu-se un număr de 43 rapoarte de control, 3 procese verbale de constatare, 1 proces verbal de 
constatare a contravenţiilor, 1 notă de constatare, 16 note unilaterale. 

Urmare acţiunilor de control au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat 
prejudicii şi venituri suplimentare în sumă totală de 15.290 mii lei, precum şi abateri financiar-contabile şi 
de gestionare a patrimoniului care nu au determinat producerea de prejudicii. 

Abaterile cauzatoare de prejudicii sunt următoarele:  
 plăţi nelegale - 7.544 mii lei la UATM: Dorohoi, Roman, Sf. Gheorghe, Giurgiu, Panciu, Rădăuţi, 

Arad, Băleşti, Vulcan, Baia Mare, Slatina, Craiova, Tg. Mureş, Paşcani şi la UAT: Baia de Aramă, 
Mărgineni, Cleja, Orbeni; 

 plăţi fără documente justificative - 2.178 mii lei la UATM: Roman, Sf. Gheorghe, la UAT: Ocna 
Sibiu, Mărgineni şi la UATC Băleşti; 

 nerealizarea unor venituri - 746 mii lei la  UATM: Ploieşti şi Turda; 
 acceptarea la plată a unor documente aferente unor lucrări neefectuate - 4.813 mii lei la UATM: 

Dorohoi, Botoşani, Piatra Neamţ, Săcele, Vulcan, Turda, Săcele, Giurgiu, la UAT:Panciu, sector 1 
Bucureşti, Sânmartin,  Cleja şi la UATC Adamclisi; 
 

Abateri care nu au determinat producerea de prejudicii: 
 neconstituirea garanţiei de bună execuţie - 10 cazuri; 
 efectuarea de înregistrări contabile eronate - 10 cazuri; 
 nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii - 17 cazuri; 
 nerespectarea reglementărilor legale privind încheierea şi derularea contractelor - 9 cazuri; 
 nerespectarea prevederilor legale privind organizarea controlului intern - 18 cazuri; 
 nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la recepţia lucrărilor - 5 cazuri; 
 nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor - ALOP - 2 cazuri; 
 neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni economico-financiare - 17 cazuri; 
 nerespectarea principiului contabilităţii de angajament - 1 caz; 
 neasigurarea finanţării integrale a unor obiective de investiţii derulate de primării; 
 neplata unor obligaţii către instituţiile statului - 4 cazuri; 
 nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice - 

6 cazuri; 
 nerestituirea unor sume cuvenite bugetului de stat la sfârşitul exerciţiului financiar - 1 caz. 

 
Pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate şi regularitate, consemnate în actele de control  au fost emise 
24 decizii prin care au fost dispuse  un număr de 25 măsuri.  

 

 

 

* 

*           * 
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Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
La  Administraţia Naţională a Penitenciarelor  a fost verificat  modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse urmare controlului efectuat  la această entitate având ca temă „Controlul modului de formare  şi 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului”. 

Măsurile dispuse au vizat, alături de corectarea unor erori care au afectat acurateţea situaţiilor financiare, 
organizarea corespunzătoare a contabilităţii de gestiune, corecta administrare a patrimoniului statului, sub 
toate aspectele în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile instituţiei, precum şi evaluarea şi 
înregistrarea activelor (terenuri şi clădiri) aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi îmbunătăţirea 
sistemului contabil şi a sistemului de control intern. 

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că entitatea a dus la îndeplinire în totalitate măsurile 
dispuse, cu efect benefic în reîntregirea patrimoniului public şi privat al statului  şi în îmbunătăţirea poziţiei 
financiare  şi a performanţelor financiare  ale entităţii. 
 
 
 
 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  
 
La  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  a fost verificat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse urmare controlului efectuat la această entitate, având ca temă „Controlul modului de formare  şi 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului”. 

 

Măsurile dispuse au vizat, în principal, determinarea corectă a veniturilor rezultate din activitatea specifică 
şi înregistrarea lor în conturile de venituri corespunzătoare, clarificarea debitelor înregistrate şi virarea 
sumelor prescrise la Bugetul de Stat, măsuri de natură să corecteze o serie de erori şi abateri care au 
afectat acurateţea situaţiilor financiare încheiate în perioada 2007-2009. De asemenea, au fost dispuse 
măsuri privind: organizarea corespunzătoare a contabilităţii de gestiune precum şi îmbunătăţirea 
sistemului de control intern. 

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că entitatea a dus la îndeplinire în totalitate măsurile 
dispuse care au avut ca efect îmbunătăţirea performanţei financiare a entităţii verificate precum şi crearea 
pe viitor a premiselor pentru raportarea unor situaţii financiare care să furnizeze informaţii şi date corecte, 
complete şi veridice.  

Astfel, urmare verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse au fost stabilite venituri 
suplimentare la bugetul de stat în sumă de 870 mii lei, din care realizate 839 mii lei şi prejudicii în sumă de 
13 mii lei în curs de recuperare. 

Modul în care au fost implementate măsurile relevă importanţa controlului efectuat de către Curtea de 
Conturi asupra  îmbunătăţirii activităţii entităţilor aflate în competenţa sa de verificare.   
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2. Controlul modului de administrare, întreţinere şi utilizare a 
infrastructurii feroviare publice şi private 

            
 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA 
Scurtă prezentare Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA are personalitate juridică şi statut de 

societate comercială pe acţiuni.  

În vederea realizării obiectului său de activitate Compania Naţională de Căi 
Ferate „CFR” SA are în subordine opt sucursale regionale de căi ferate  şi anume 
SRCF: Bucureşti, Braşov, Iaşi, Galaţi, Timiş, Cluj, Craiova şi Constanţa. 

Acţiunea de control s-a desfăşurat la Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-
SA şi la 6 Sucursale Regionale de Căi Ferate, respectiv la SRCF: Braşov, 
Bucureşti, Cluj, Galaţi,  Iaşi şi Timişoara şi a avut următoarele obiective: 
 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare   
Constatări   
La sucursale   nerespectarea prevederilor legale privind reglementările contabile, în sensul că 

s-a constatat: 
 evidenţierea eronată în contul „Valori materiale primite în păstrare sau 

custodie”  şi nu în conturi bilanţiere, a unor bunuri de natura stocurilor, 
transferate în proprietate (SRCF Bucureşti); 

 înregistrarea în evidenţele contabile (în cont „Operaţiuni în curs de 
clarificare”) a unei operaţiuni  fără ca la baza acestei înregistrări să existe 
documente justificative legal întocmite care să ateste natura şi realitatea 
elementului patrimonial (SRCF Bucureşti); 

 efectuarea de înregistrări contabile eronate şi denaturarea veniturilor şi 
cheltuielilor, în sensul că sumele retrase din conturile entităţii în urma 
popririi - pentru îndestularea creanţei pe care o avea la un operator 
economic, au  fost înregistrate în anul 2010 din contul ”Creditori diverşi ” în 
contul ”Debitori diverşi„, nefiind recunoscute pe cheltuieli (SRCF Timiş); 

 efectuarea de înregistrări în contabilitate pe baza unor documente 
justificative întocmite fără respectarea în totalitate a prevederilor legale, în 
sensul că,  în procesul de absorbţie a secţiei CT3 de către secţia CT1, 
comparând cele două baze de date - din contabilitate şi din programul de 
gestiune M fix - se constată că amortizarea  pe lunile mai şi iunie 2010  nu a 
fost contabilizată, deşi a fost calculată în programul de gestiune a 
mijloacelor fixe (SRCF Timiş);  

 neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de intrare sau ieşire a unor 
bunuri din patrimoniu, respectiv plăţile efectuate de entitatea centrală în 
contul unor dosare juridice soluţionate de instanţele de judecată sau 
agreate de Companie cu creditorii respectivi prin protocoale semnate 
bilateral, plăţi efectuate în baza acestor titluri şi reprezentând accesoriile 
debitelor iniţiale ale furnizorilor de bunuri, precum şi sume reprezentând 
diferite cheltuieli de judecată, nu au fost  recunoscute pe cheltuieli cu toate 
că sumele aferente stingerii lor au fost plătite din fondurile proprii ale 
CNCFR SA şi neevidenţierea pe cheltuieli a operaţiunilor pentru care s-au 
întocmit Notele de trecere pe costuri (SRCF Timiş); 

 entitatea nu a condus corect şi la zi evidenţa analitică şi sintetică, 
întocmirea situaţiilor financiare, respectiv raportarea rezultatelor financiare,
nefiind precedată de  inventarierea şi punerea de acord a operaţiunilor şi 
tranzacţiilor preluate în jurnalele de contabilitate cu cele efectiv efectuate 
(SRCF Iaşi). Erorile constatate au fost corectate operativ; 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a contravalorii terenurilor din 
patrimoniu, deşi acestea au fost evaluate (SRCF Cluj). Abaterea constatată 
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a fost remediată în timpul controlului; 
 majorarea cheltuielilor de exploatare, prin constituirea de provizioane drept 

”ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”, în condiţiile în 
care nu s-au produs deprecieri ale acestora (SRCF Iaşi); 

 nestabilirea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a valorii mijloacelor fixe 
şi a unor componente ale mijloacelor fixe, predate ca urmare a transferului 
de proprietate asupra acestora prin vânzarea la licitaţie în dosare de 
executare silită (SRCF Galaţi).  

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor contabile constatate însumează 151.585 mii lei. 

 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  
Constatări   
La  Compania Naţională 
de Căi Ferate „CFR”  SA 

 

 organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 
sensul că: 
 nu s-a realizat evaluarea,  prin calificative, a activităţii persoanelor  cu 

atribuţii de control financiar preventiv; 
 managementul nu a elaborat şi nu a implementat Codul de conduită; 
 metodologia pentru implementarea controlului intern nu prevede atribuţii de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare; 
 nu a fost completat la nivelul conducătorului entităţii, registrul riscurilor. 
 

La sucursale   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 
sensul că: 
 managementul nu a elaborat şi nu a implementat Codul de conduită (SRCF 

Braşov); 
 nu este completat registrul riscurilor la nivelul conducătorului entităţii (SRCF 

Braşov); 
 nu există proceduri operaţionale finalizate pentru arhivarea documentelor 

(SRCF Braşov); 
 nu există reglementată evaluarea prin calificative a activităţii persoanelor cu 

atribuţii de control financiar preventiv (SRCF Braşov); 
 certificarea documentelor care atestă realitatea lucrărilor executate, de către 

conducătorii compartimentelor de specialitate tehnică, nu a condus în toate 
cazurile la asigurarea unei bune gestiuni financiare în utilizarea fondurilor 
publice (SRCF Braşov); 

 nu au fost actualizate şi/sau monitorizate şi efectiv aplicate procedurile 
scrise, de realizare a sarcinilor fiecărui salariat, de exercitare a 
competenţelor şi angajare a responsabilităţilor pentru fiecare atribuţie în 
parte a postului ocupat, coroborat cu lipsa operativităţii deciziei în ceea ce 
priveşte conlucrarea dintre direcţiile, serviciile şi/sau compartimentelor 
funcţionale ale unităţii  (SRCF Iaşi); 

 nu au fost actualizate, puse în execuţie şi monitorizate procedurile necesare 
identificării riscurilor în elaborarea programelor de control ale CFG şi 
includerea în programele de control cu prioritate a deficienţelor constatate în 
actele de control ale instituţiilor abilitate cu verificarea şi controlul ( SRCF 
Iaşi); 

 sistemului informatic nu a fost implementat şi/sau utilizat astfel încât să 
asigure obţinerea tuturor informaţiilor în legătură cu veniturile şi cheltuielile 
unităţii (SRCF Iaşi); 

 s-a acordat refuz de viză pentru o sumă care reprezintă contravaloarea 
prestaţiilor efectuate cu paza şi depozitarea materialelor de cale ferată 
pentru servicii prestate în perioada aflată între termenele de realizare a 
două contracte încheiate cu prestatorul (SRCF Timiş). 
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Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   
La Compania Naţională 
de Căi Ferate „CFR” SA 

 

 nerespectarea prevederilor legale în stabilirea şi plata obligaţiilor datorate sub 
forma impozitului pe salarii sau venituri asimilate salariilor (SRCF Iaşi). Asupra 
acestor aspecte a fost sesizată Garda Financiară. Valoarea estimativă a 
acestei abateri este de 3.894 mii lei şi reprezintă venituri suplimentare datorate 
bugetelor publice 

 executarea  silită a unor active de natura infrastructurii feroviare ((linii de cale 
ferată echipate complet), bunuri, care potrivit legii,  aparţin patrimoniului  public 
al statului, gestionat de Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, prin 
nerespectarea prevederilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia   şi  a prevederilor legale privind transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, referitoare la 
stabilirea prin hotărâre a Guvernului a elementelor concrete ale infrastructurii 
feroviare publice;   

 nereevaluarea imobilizărilor corporale, nerespectând-se astfel prevederile 
legale privind contabilitatea;   

 nu au fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii deţinute de unitate, prin nerespectarea prevederilor legale 
privind  organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, în  sensul că nu s-a efectuat inventarierea la un 
număr de 1.268 vagoane;  

 necalcularea şi neîncasarea penalităţilor şi daunelor-interese pentru 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, în cazul contractelor 
pentru achiziţia de Studii de Fezabilitate necesare în realizarea  lucrărilor de 
implementare a cerinţelor SCHENGEN pentru controlul în punctele terestre de 
trecere a frontierei cu ţările non-UE, prin nerespectarea prevederilor 
contractuale; 

 menţinerea unor stocuri de materiale şi echipamente fără mişcare, cu o 
vechime cuprinsă între 1-7 ani,  ca urmare a achiziţionării de  materiale pentru 
lucrări de investiţii nedemarate sau care nu au asigurată finanţarea, prin 
nerespectarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în 
administrarea patrimoniului public şi privat al statului, precum şi în utilizarea
fondurilor publice; 

 neexecutarea garanţiilor  în limita sumelor datorate  de operatorii de transport 
feroviar care nu au achitat tariful de utilizare al infrastructurii în termenele 
prevăzute în contractele de acces, nerespectându-se astfel prevederile legale 
privind accesul pe infrastructura feroviară.  
 

La sucursale   nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea unor cheltuieli care 
însumează 195 mii lei, reprezentând:  

 plăţi nelegale pentru asistenţă tehnică neefectuată la lucrarea ”Refacţie 
totală linie CF Deta - Reghin, tronson Brâncoveneşti - Reghin şi linia II 
directă din staţia CF Reghin (SRCF Braşov); 

 plăţi nejustificate  pentru materiale  neutilizate la obiectivul ”Reparaţie pod 
KM 99+396 linia CF Braşov - Podu Olt” (SRCF Braşov); 

 plata nelegală a cotei de 4% profit pentru lucrări suplimentare efectuate la 
lucrarea ”Reparaţie podeţ, km 18+103, Linia CF Adjud - Ciceu”, în condiţiile 
în care în Nota de comandă suplimentară nu s-a aprobat cotă de profit 
(SRCF Braşov); 

 plăţi nelegale pentru lucrări neefectuate, cheltuieli indirecte şi cota de profit 
aferentă acestora  la obiectivele “Reparaţie pasaj trecere la nivel km. 12 
+908, linia CF Apahida-Dej, între staţiile Jucu-Bonţida” şi “Reparaţie pasaj 
trecere la nivel km. 8 +582, linia CF Apahida-Dej, între staţiile Jucu-Bonţida” 
(SRCF Cluj). În timpul controlului prejudiciul constatat a fost recuperat şi 
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virat în contul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; 

 plăţi reprezentând despăgubiri pentru un teren aflat în domeniul public, fără 
existenţa documentelor justificative prin care să se ateste realitatea 
despăgubirilor acordate, prin nerespectarea prevederilor legale privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 (SRCF Iaşi); 

 diminuarea valorii patrimoniului prin înregistrarea pe pierderi a sumei de 
40.444 mii lei, urmare aplicării unor ajustări ca depreciere totală a unor active 
de natura stocurilor, fără ca în documentele de inventariere să fie consemnate 
date care să ateste deprecierea, nivelul acesteia, precum şi fără să existe 
propuneri ale comisiei de inventariere în acest sens (SRCF Bucureşti); 

 neurmărirea şi neîncasarea unor debite mai vechi de 30 zile, provenite din 
contractele de închiriere aferente unor spaţii cu destinaţie comercială (SRCF 
Bucureşti). Suma a fost încasată  în timpul controlului; 

 nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în 
sensul că inventarierea nu a respectat în totalitate prevederile legale,  nu au 
fost inventariate toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii deţinute şi, nu au fost valorificate rezultatele acţiunii de inventariere 
(SRCF: Galaţi, Iaşi, Timiş); 

 necalcularea, neînregistrarea, nefacturarea şi neîncasarea:  

 majorărilor de întârziere pentru nerespectarea termenelor de plată a 
contravalorii chiriei, ca urmare a nerespectării clauzelor  din contractele de 
închiriere a spaţiilor, terenurilor, liniilor ferate industriale, instalaţiilor 
feroviare aferente infrastructurii feroviare; 

 penalităţilor pentru nerespectarea termenelor de plată a obligaţiilor 
contractuale  (SRCF: Iaşi, Galaţi).  

Sumele au fost încasate parţial în timpul controlului; 

 nerespectarea prevederilor legale privind autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, în sensul că în certificatul constatator emis de Oficiul Registrul 
Comerţului, ca document obligatoriu  prezentat de către ofertant la dosarul de 
participare la achiziţia publică, nu sunt autorizate activităţile pe care agentul 
economic ofertant le desfăşoară pentru contractele de lucrări de reparaţii la 
clădiri şi lucrări de decolmatare albie la podul de traversare a căii ferate a 
râului Jiul de Vest (SRCF Timiş); 

 neevaluarea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor în suprafaţă 
de 167.453 m.p. (SRCF Cluj); 

 nemajorarea valorii bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a 
efectuării unor lucrări de investiţii recepţionate în anul 2010 (SRCF Cluj); 

 nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în gestionarea 
fondurilor şi a patrimoniului public şi privat al statului, prin: 

 menţinerea în evidenţă, fără utilizare, a proiectelor  elaborate şi plătite din 
fonduri proprii, în perioada 1999-2008, care nu au continuitate în execuţia 
obiectivelor de investiţii proiectate. În principal acestea privesc programul 
privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, modernizări, reţele de alimentare 
cu apă şi încălzire (SRCF: Cluj, Braşov); 

 menţinerea în componenţa soldului contului ”Imobilizări corporale în curs de 
execuţie” a materialelor rămase neutilizate la finalizarea obiectivului de 
investiţie “Modernizarea sistemului de telecomunicaţii”, recepţionat şi pus în 
funcţiune în anul 2010 (SRCF Cluj); 

 darea cu titlu gratuit în folosinţa unor instituţii publice a unei părţi din 
patrimoniul Companiei pe perioadă nelimitată şi cu acoperirea tuturor 
cheltuielilor de funcţionare-exploatare şi utilităţi, pe baza unui protocol 
încheiat în anul 2004 între MTCT şi MAI (SRCF Timiş). 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului public 
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şi privat al statului, în sensul că, nu au fost stabilite şi înregistrate în 
contabilitate şi nu au fost întreprinse toate demersurile legale în vederea 
recuperării prejudiciilor datorate de lipsa şi/sau sustragerea unor bunuri din 
patrimoniul unităţii (SRCF Iaşi);  

 neconstituirea garanţiilor de bună execuţie în cuantumul legal în scopul 
asigurării unităţii, în calitatea sa de autoritate contractantă, de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică 
(SRCF Iaşi). În timpul controlului au fost  constituite garanţiile de bună execuţie 
potrivit prevederilor contractuale;  

 nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, în sensul că 
garanţia de participare la procedura de achiziţie publică depusă de ofertanţi în 
perioada 2005-2010 (înregistrate în contul ”Depozite şi garanţii-licitaţii”) nu a 
fost restituită în termenul legal de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
constituirii garanţiei de bună execuţie pentru ofertantul câştigător, sau, în cazul 
ofertanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, nu mai târziu de 3 zile 
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei (SRCF Galaţi); 

 existenţa pe teren a unor cantităţi însemnate de materiale recuperabile şi 
refolosibile, provenite din lucrări de înlocuiri cu materiale sau din lucrări 
provizorii care ulterior se dezmembrează, fără a se fi prevăzut clauze 
contractuale privind recuperarea şi predarea acestora beneficiarului lucrărilor, 
încălcându-se astfel principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii şi 
prevederile interne referitoare la atestarea calităţii materialelor de cale 
recuperate şi recondiţionate (SRCF Braşov). 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 60.259 mii lei, din care: 807 mii lei venituri 
suplimentare datorate Companiei,  194 mii lei prejudicii şi 59.258 mii lei alte abateri.   

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerile Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„CFR” SA şi ale  sucursalelor regionale ale acesteia şi-au exprimat punctul de vedere prin care nu şi-au 
însuşit constatările referitoare la cauzele care au condus la executarea silită a unor bunuri care aparţin 
patrimoniului  public al statului, gestionat de entitate şi de executare silită a conturilor Companiei în sensul 
că, din punct de vedere juridic, entitatea a făcut toate diligenţele prevăzute de lege, iar executarea silită 
este rezultatul unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Punctul de vedere nu a fost însuşit de echipa de control pentru că entitatea nu a aprobat elementele 
concrete ale infrastructurii feroviare publice, fapt ce a determinat incapacitatea acesteia de a demonstra în 
instanţă  că bunurile propuse executării silite sunt în domeniul public al statului. 

 

Concluzii 
 

 entitatea nu gestionează  bunurile din domeniul public şi privat al statului pe 
baza principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

 situaţiile financiare nu oferă, în toate aspectele semnificative,  o imagine fidelă 
a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată de entitate; 

 modul de administrare a patrimoniului nu este în concordanţă cu scopul, 
obiectivele şi atribuţiile entităţii şi nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii.
 

Recomandări  stabilirea elementelor concrete ale infrastructurii feroviare publice prin 
hotărâre a Guvernului; 

 analizarea de către conducerea executivă, Consiliul de Administraţie şi 
Adunarea Generală a Acţionarilor, a situaţiilor care au determinat executarea 
silită a bunurilor şi conturilor Companiei, identificarea cauzelor care au 
generat aceste situaţii şi dispunerea măsurilor pentru înlăturarea acestora; 

 analiza tuturor litigiilor ce se află  pe rolul instanţelor de judecată şi a 
impactului asupra rezultatelor economico-financiare a posibilelor cheltuieli 
generate de  promovarea în instanţă a căilor de atac  şi luarea  măsurilor ce 
se impun pentru continuarea demersurilor legale de urmat; 

 analizarea modului de respectare a clauzelor contractuale prevăzute în 
contractele derulate în perioada 2009-2010 şi luarea măsurilor pentru 
calcularea, facturarea şi încasarea penalităţilor şi daunelor interese pentru 
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îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către executaţii 
acestora; 

 analizarea stocurilor fără mişcare şi cu mişcare lentă şi dispunerea măsurilor 
de utilizare/valorificare a acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; 

 reanalizarea stocurilor de bunuri, în ceea ce priveşte deprecierea acestora şi 
constituirea, după caz, a  ajustărilor de depreciere în concordanţă cu valoarea 
realizabilă netă a lor; 

 urmărirea încasării tuturor creanţelor  generate din derularea contactelor de 
închiriere în cadrul  termenelor contractuale; 

 corectarea evidenţei contabile; 

 elaborarea şi implementarea codului de conduită aferent controlului intern, a 
metodologiei pentru constituirea şi implementarea controlului intern conform 
prevederilor legale. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 7 decizii prin care au fost dispuse 54 de măsuri 
pe care Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA şi sucursalele regionale ale acesteia trebuie să le 
ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.  

 

 
 

3. Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare  
a suprafeţelor de teren agricol şi cu destinaţie agricolă, 

inclusiv a celor acoperite cu luciu de apă 
 
Agenţia  Domeniilor Statului 
Scurtă prezentare Agenţia Domeniilor Statului denumită în continuare „ADS” este instituţie de 

interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în scopul administrării 
terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului,
precum şi al privatizării societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului. 

Acţiunea de verificare a avut ca temă controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de 
administrare a suprafeţelor de teren agricol şi cu destinaţie agricolă, inclusiv a 
celor acoperite cu luciu de apă. 

În intervalul 01.01.2004 - 31.12.2010 suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă, 
proprietate publică şi privată a statului, s-a diminuat continuu, de la 628 mii ha în 
2004 la 580 mii ha în 2005, la 406 mii ha  în 2008, la 411 mii ha în 2009 şi la 342 
mii ha în 2010. 

Astfel, în cei 7 ani,  suprafaţa totală de teren cu destinaţie agricolă administrată 
de ADS, proprietate publică şi privată a statului, s-a diminuat cu 286 mii ha, 
respectiv cu 45,6%, diminuare datorată retrocedărilor către diverse persoane 
fizice sau juridice; predărilor conform diverselor acte normative sau calculelor 
eronate prezentate în continuare. 

Suprafaţa de teren agricol contractată, conform contractelor în vigoare, a fost de 
279 mii ha din totalul de 342 mii ha, rezultând o suprafaţă de 62 mii  ha (18% din 
totalul suprafeţei) care fie este liberă de contract, fie este exploată abuziv, fie nu 
este clar evidenţiată de ADS în exploatarea cui este dată. 

Ca urmare a efectuării de proceduri de fond specifice, echipa de control a 
constatat deficienţe majore în administrarea bunurilor şi a  terenurilor cu 
destinaţie agricolă, precum şi în derularea contractelor de concesionare, 
respectiv faptul că tot eşantionul supus verificărilor prezintă abateri de la 
legalitate şi regularitate ce au determinat producerea de prejudicii, valoarea 
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estimată a redevenţelor fiind de 4.366 mii lei, iar a accesoriilor de 1.373 mii lei, 
din care în timpul controlului a fost recuperată suma de 12 mii lei (9 mii lei 
redevenţe şi 3 mii lei penalităţi de întârziere). 

Controlul a avut în vedere următoarele obiective: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative de înfiinţare 
Constatări   ca urmare a procedurilor de fond specifice, s-a constatat existenţa unor 

incertitudini cu privire la suprafaţa de teren concesionată de ADS Asociaţiei 
Agricole Isagri în baza contractului de concesiune 90/19.12.2000 (1.491 ha) şi 
suprafaţa de teren pe care o exploatează în prezent concesionarul, având în 
vedere că pentru 1.056 ha din această suprafaţă, Agenţia a încheiat în 
perioada 2004-2005  o serie contracte de schimb de terenuri pentru care nu 
există protocoale de predare-preluare. Totodată, Asociaţia Agricolă Isagri a 
declarat la data de 10.10.2007 Comisiei pentru identificarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă ocupate abuziv, faptul că exploatează 1.491 ha, respectiv 
aceeaşi suprafaţă din anul 2000, neafectată de schimburile de teren efectuate 
de ADS.  

O situaţie incertă a suprafeţelor de teren concesionate a fost constatată şi în 
ceea ce priveşte Contractul de concesiune nr. 66/2000 încheiat cu SN 
Institutul Pasteur SA Bucureşti, Contractul nr.66/2002 încheiat cu Staţiunea de 
Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu şi Contractul 
nr.7/2005 încheiat cu SC AMLAK SRL.  

Incertitudinea suprafeţelor de teren concesionate are implicaţii directe asupra 
drepturilor cuvenite ADS privind valoarea redevenţei cuvenite, structura şi 
valoarea investiţiilor asumate prin contractele încheiate, precum şi asupra 
nivelului garanţiilor ce trebuie constituite. 

 nu au fost luate măsurile legale pentru actualizarea redevenţelor cu 
suprafeţele efective exploatate de Asociaţia Agricolă Isagri - Poşta Câlnău în 
baza Contractului de concesiune nr. 22/2000. Astfel, s-a constatat faptul că, 
în perioada 2000-2003, concesionarul a exploatat gratuit 52,41 ha teren 
agricol, fără ca Agenţia să întocmească act adiţional la contractul încheiat prin 
care să fie majorată suprafaţa concesionată cu diferenţa rezultată în urma 
măsurătorilor topo, fapt ce a dus la diminuarea veniturilor bugetului de stat cu 
suma de 21 mii lei, pentru care au fost calculate penalităţi de întârziere în 
sumă de 55 mii lei. 

 diminuarea nelegală, cu suma de 3.461 mii lei a veniturilor bugetului de stat, 
reprezentând redevenţă aferentă suprafeţei de 2.538 ha teren agricol 
concesionat Asociaţiei Agricole Isagri Poşta Câlnău, asociaţie ce a exploatat 
suprafaţa de teren şi după notificarea de reziliere a contractului din anul 2003 
(notificare făcută de concedent ca urmare a  refuzului concesionarului de a 
plăti redevenţa anuală pentru perioada 2000-2003) până în anul 2008, dată la 
care Curtea de Apel Ploieşti a constatat rezilierea de drept a Contractului de 
concesiune nr.72/2000. 

 existenţa unui debit în sumă de 576 mii lei, reprezentând redevenţă aferentă 
unei suprafeţe de 2.321 ha teren agricol, concesionată de SC Fruvimed SA 
Medgidia în baza Contractului de concesiune nr.431/2000, contract menţinut 
şi după privatizarea societăţii prin vânzarea pachetului de acţiuni către 
Asociaţia Salariaţilor PAS (06.12.2000), respectiv până la data de 22.04.2002 
când a fost încheiat un nou contract de concesiune. Cu toate că debitul a fost 
recunoscut şi preluat de Asociaţia Salariaţilor PAS (care a achiziţionat 
pachetul de acţiuni al societăţii), conducerea ADS a acţionat eronat în 
instanţele de judecată SC Fruvimed SA Medgidia pentru recuperarea 
redevenţei neîncasate în perioada 2000-2002, fapt ce a dus la depăşirea 
termenului în cadrul căruia concedentul putea acţiona împotriva debitorului 
real, respectiv Asociaţia Salariaţilor PAS. 

 ADS nu a iniţiat toate măsurile legale pentru a recupera în cadrul termenului 
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legal de prescripţie debitul de 158 mii lei (şi majorările de întârziere în sumă 
de 641 mii lei), reprezentând redevenţă neachitată în perioada 2002-martie 
2008 de către Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor 
Ruşeţu, aferentă suprafeţei de 550,18 ha teren agricol concesionat. 

 nu au fost calculate, facturate şi încasate daunele moratorii (0,15%), estimate 
în timpul controlului la valoarea de 672 mii lei, datorate pentru nerespectarea 
clauzelor din contractul de concesiune încheiat cu Staţiunea de Cercetare şi 
Producţie pentru Creşterea Ovinelor Ruşeţu privind obligaţia acestuia de a 
transmite concedentului, cu minim 30 de zile înainte de începerea fiecărui an 
agricol, date cu privire la investiţiile pe care intenţionează să le efectueze, 
structura culturilor, nivelul producţiei, constituirea garanţiilor şi asigurarea 
culturilor. 

 în ceea ce priveşte situaţia imobilelor în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară, ca urmare a efectuării de proceduri de fond 
specifice, echipa de control a constatat deficienţe grave în administrarea 
acestor bunuri, respectiv faptul că tot eşantionul supus verificărilor prezintă 
abateri de la legalitate şi regularitate ce au determinat producerea de 
prejudicii, valoarea estimată a abaterilor fiind de 150 mii lei (exclusiv obligaţiile 
accesorii). Astfel: 
 

Pentru sediile 
circumscripţiilor 
sanitar-veterinare 
pentru care există 
contracte de 
concesiune în 
vigoare 
 

 necalcularea, nefacturarea, neînregistrarea şi neîncasarea redevenţei 
datorate de concesionarul circumscripţiei din localitatea ADUNAŢII 
COPĂCENI- judeţul Giurgiu, precum şi a penalităţilor contractuale 
aferente, începând cu data intrării în vigoare a contractului (30.06.2006) şi 
până în prezent.  

 neactualizarea cu indicele de inflaţie a redevenţei anuale datorate de 
concesionarul circumscripţiei din localitatea TEIUŞ - judeţul Alba şi, 
implicit, nefacturarea şi neîncasarea debitelor rezultate.  

 nerecalcularea, nefacturarea, neînregistrarea şi neîncasarea redevenţei 
datorate de concesionarul circumscripţiei din localitatea CÂMPURI –
judeţul Vrancea ca urmare a diferenţelor de suprafeţe rezultate (în plus) în 
urma măsurătorilor cadastrale, respectiv neîntocmirea (în consecinţă) 
unui act adiţional care să reglementeze aceste diferenţe de suprafeţe.  

 

Pentru sediile 
circumscripţiilor 
sanitar-veterinare 
vândute medicilor 
veterinari 

 necalcularea, nefacturarea, neînregistrarea şi neîncasarea TVA-ului 
aferent suprafeţei de teren construibil vândută unui medic veterinar, 
pentru circumscripţia din localitatea SĂBĂOANI - judeţul Neamţ.  Prin 
extinderea verificărilor s-a constatat faptul că această abatere se 
regăseşte la toate cele 258 de circumscripţii sanitar-veterinare vândute în 
perioada 2008-2010.  

 nerecalcularea, nefacturarea, neînregistrarea şi neîncasarea redevenţei 
datorate de fostul concesionar al circumscripţiei din localitatea UNGHENI-
BOSIA, jud. Iaşi, ca urmare a diferenţelor de suprafeţe rezultate (în plus) 
în urma măsurătorilor cadastrale efectuate în scopul vânzării.  

 vânzarea sediului CSV UNGHENI-BOSIA, jud. Iaşi către un medic 
veterinar care la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
înregistra debite restante în evidenţa ADS.  

Pentru sediile 
circumscripţiilor 
sanitar - veterinare 
pentru care nu 
există contracte 
încheiate cu medicii 
veterinari 

 neluarea măsurilor legale de recuperare a redevenţei şi penalităţilor datorate 
de concesionarul circumscripţiei din localitatea FRĂTEŞTI - jud. Giurgiu, în 
condiţiile în care ADS a dispus rezilierea contractului de concesiune; 

 utilizarea imobilelor (clădire şi teren) aferente circumscripţiei din 
localitatea FRĂTEŞTI, jud. Giurgiu, de către un concesionar al activităţilor 
sanitar-veterinare (în baza contractului de concesiune de activităţi sanitar-
veterinare nr.172/2009 încheiat cu Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), fără a exista un document 
legal de folosinţă încheiat cu ADS.  
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Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern 
Constatări   în vederea verificării respectării prevederilor OMFP nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de 
control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control intern/managerial, s-a constatat că sistemul de control 
intern/managerial din cadrul ADS nu a fost în măsură să asigure o bună 
gestiune financiară, respectiv o administrare economică, eficace şi eficientă a 
patrimoniului public şi privat al statului. 
În ceea ce priveşte măsurile pe care conducerea ADS trebuia să le iniţieze în 
vederea elaborării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, 
inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi, s-au constatat următoarele:  
 în perioada iulie 2005-iulie 2007 conducerea ADS nu a luat nicio măsură în 

vederea implementării sistemului de control intern/managerial în 
conformitate cu prevederile actului normativ menţionat mai sus, respectiv 
nu s-a emis niciun act de decizie internă prin care conducerea ADS să 
stabilească structuri cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial. De 
asemenea, nu au fost întocmite programele de dezvoltare a sistemului de 
control intern/managerial; 

 în luna iulie 2007, având la bază Nota internă a Biroului Audit Public Intern 
nr. 250024/19.07.2007 cu privire la necesitatea aplicării standardelor de 
management/control intern şi dezvoltarea sistemelor de control managerial 
în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, singura măsură luată de conducerea 
ADS în acest sens, a fost emiterea Deciziei nr. 207/27.07.2007 prin care a 
fost constituit grupul de lucru la nivelul entităţii în vederea aplicării 
prevederilor OMFP 946/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 
Situaţia s-a menţinut până în luna iunie a anului 2010; 

 în anul 2010, în baza prevederilor Ordinului M.A.D.R nr. 156/30.06.2010 
privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern, prin Decizia nr. 169/06.10.2010, conducerea ADS a 
dispus constituirea grupului de lucru la nivelul entităţii, stabilindu-i ca 
obiective atât  elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial 
cât şi formalizarea procedurilor pentru activităţile desfăşurate la nivelul ADS. 
De asemenea, prin Programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunicat entităţii 
şi însuşit de aceasta, au fost stabilite 5 etape de implementare a sistemului 
de control intern în cadrul ADS, astfel: etapa I - Planificare, având termen de 
implementare octombrie 2010; etapa II - Organizare, cu termen de 
implementare decembrie 2010; etapa III - Riscurile, cu termen de 
implementare martie 2011, etapă cu incidenţă semnificativă în 
implementarea controlului intern având în vedere identificarea tuturor 
evenimentelor care pot afecta realizarea obiectivelor ADS; etapa IV -
Proceduri, având termen de implementare iunie 2011 şi etapa V -
Monitorizare şi evaluare, cu termen de implementare septembrie 2011. De 
menţionat este că, până la data finalizării controlului Curţii de Conturi, în 
procesul de implementare a sistemului de control managerial au fost 
parcurse de ADS primele două etape ale programului menţionat anterior.  
 

Concluzii  sistemul de control intern/managerial a fost proiectat conform cerinţelor legale 
abia în cursul anului 2010 iar în prezent acesta se află în curs de 
implementare. Acest fapt a condus la acordarea calificativului nesatisfăcător 
în ceea ce priveşte sistemul de control intern/managerial aferent perioadei 
iulie 2005 - octombrie 2010; 

 la data finalizării controlului, există: 
 un număr de 205 circumscripţii sanitar-veterinare aflate în administrarea 

ADS-ului şi pentru care nu sunt încheiate contracte legale cu medicii 
veterinari cu drept de liberă practică care desfăşoară activităţi sanitar-
veterinare în localităţile de care aparţin aceste circumscripţii,  
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 o suprafaţă de 62.383,11 ha (18% din totalul suprafeţei) care fie este liberă 
de contract, fie este exploată abuziv, fie nu este clar evidenţiată de ADS în 
exploatarea cui este dată. 

  managementul instituţiei nu a luat măsurile care se impuneau în vederea 
asigurării economicităţii, eficienţei şi eficacităţi în procesul de administrare a 
acestor bunuri aparţinând patrimoniului statului, astfel: 
 economicitatea-prin încheierea de contracte legale care să includă 

obligativitatea medicului veterinar de a efectua investiţii în aceste imobile 
se evita degradarea acestora şi, implicit, minimizarea resurselor alocate de
ADS  în vederea creşterii atractivităţii în scopul vânzării acestora (scop ce 
rezultă din prevederile OUG nr.89/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare)/închirierii/concesionării;  

 eficacitatea-conform prevederilor art.3 (1) din OUG nr.89/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, imobilele pot fi vândute doar 
medicilor veterinari care au un contract de concesiune încheiat pentru 
aceste bunuri, iar neîncheierea unor astfel de contracte în perioada 2006-
2010 a afectat procentul circumscripţiilor sanitar-veterinare vândute, 
respectiv de 31,16 % cât este în prezent (479 vândute, din 1.537 primite în 
administrare în perioada 2002-2004);   

 eficienţa - neîncheierea de contracte legale de concesionare/închiriere cu 
medicii veterinari cu drept de liberă practică precum şi a suprafeţei de 
teren cu destinaţie agricolă de 62.383,11 ha  a condus la neîncasarea unor 
sume semnificative la bugetul statului, respectiv redevenţe/chirii. 
 

Recomandare Având în vedere prevederile art.27(2) din Legea nr.160/1998 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.5(1) din OG 
nr.119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, echipa de control a 
recomandat conducerii ADS să analizeze situaţia acestor imobile pentru care nu 
există contracte legale în vigoare (stabilirea gradului de funcţionalitate a sediilor, 
discuţii cu medicii veterinari cu drept de liberă practică care desfăşoară activităţi 
sanitar-veterinare în baza contractelor încheiate cu Agenţia Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ş.a.) şi, în funcţie de realităţile 
economice şi sociale, să decidă asupra modului de valorificare a acestor bunuri 
în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă, respectiv prin 
închiriere/concesionare/vânzare, în scopul realizării obiectivului principal: 
sprijinirea liberalizării profesiunii de medic veterinar. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Agenţia Domeniilor Statului trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, 
precum şi pentru intrarea în legalitate.  

Împotriva măsurilor dispuse prin  Decizie, entitatea a formulat contestaţie,  apreciind că  s-au efectuat 
toate demersurile legale pentru recuperarea debitelor provenite din redevenţele neîncasate, argumente 
respinse de comisia constituită în acest sens.   
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4. Verificarea modului de îndeplinire de către părţi  
a clauzelor cuprinse în contractul de privatizare 

 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
Scurtă prezentare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este instituţie cu personalitate 

juridică, în subordinea Guvernului. 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului denumită în continuare „AVAS”, 
în vederea îndeplinirii rolului său, desfăşoară activităţi de bază, privind 
valorificarea activelor statului, privatizarea şi administrarea participaţiilor statului. 

 
Obiectivele principale:  modul în care a fost organizată activitatea de urmărire a respectării, de 

către părţi, a clauzelor stipulate în contractele de privatizare; 

 modul în care s-a urmărit respectarea, de către părţi, a clauzelor stipulate în 
contractele de privatizare; 

 măsurile întreprinse pentru apărarea intereselor statului, stadiul şi modul de 
soluţionare a acestora; 

 aspectele legate de situaţia juridică şi influenţa asupra capitalului social, a 
terenurilor aflate în administrarea societăţii.  
 

Organizarea evidenţei contractelor de privatizare 
Din datele prezentate de AVAS, privind numărul contractelor de privatizare, încheiate/preluate de această 
instituţie de la alte instituţii cu atribuţii în domeniul privatizării, precum şi stadiul monitorizării lor, s-a
constatat că există neclarităţi privind numărul contractelor avute în gestiune începând cu anul 1992.  
 
 
Respectarea de către părţi a clauzelor cuprinse în contractele de privatizare 

Constatări  Nerespectarea clauzelor privind efectuarea investiţiilor asumate prin contractele 
de privatizare. 
Abatere constatată în cazul a patru contracte de vânzare-cumpărare acţiuni ale:  

  SC Amonil SA Slobozia 

 nerespectarea de către cumpărători a clauzelor privind realizarea investiţiilor în 
societate, astfel: 
 neprezentarea către vânzător, în termenul prevăzut în contract (nu mai 

târziu de data de 30 aprilie a fiecărui an), a certificatelor semnate de 
cenzorii societăţii sau de o firmă de audit care să ateste realizarea 
investiţiilor la datele scadente din contract; 

 nerealizarea volumului de investiţii prevăzut în contract, contrar clauzei în 
conformitate cu care cumpărătorii se obligă că vor face în continuare 
investiţii în societate în sumă totală de 13.755 mii lei, echivalentul a 52,5 
milioane USD, într-o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului. 

   deficienţe în stabilirea şi urmărirea încasării, de către AVAS, a penalităţilor 
datorate de cumpărători, în condiţiile nerealizării obligaţiilor investiţionale 
asumate prin contract, astfel: 

 la calculul penalităţilor nu s-a luat în considerare faptul că, în contractul de 
privatizare, investiţiile au fost exprimate atât în lei cât şi în echivalent  USD. 
Calculul penalităţilor s-a efectuat prin aplicarea procentului de 25%  la 
valoarea investiţiilor exprimată în lei, la finele perioadei investiţionale, fără 
să se ţină cont de echivalentul în lei a sumei în USD, la data scadenţei, în 
condiţiile în care clauza din contract  prevede că, cumpărătorii se obligă că 
vor face în continuare investiţii în societate în sumă totală de 13.755 mii lei, 
echivalentul a 52,5 milioane USD. 

Penalităţile, astfel calculate, au fost în valoare de 3.439 mii lei, cumpărătorul 
fiind acţionat în instanţă, de către AVAS, pentru obligarea la plata lor.  
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Valoarea estimată, în timpul controlului, a penalităţilor datorate de 
cumpărători, pentru nerealizarea investiţiilor, la datele scadente din 
Programul de investiţii, ţinând cont de echivalentul în lei a sumei în USD, 
înscrisă în contract, şi de cursul leu/USD, comunicat de BNR la datele 
scadente, reprezintă 17.336 mii lei (3.077 mii lei, pentru anul 1996, 
respectiv, 14.259 mii lei, pentru perioada 1997-2000). 

Faţă de suma de 17.336 mii lei, penalităţile solicitate de AVAS în instanţă, 
pentru care cumpărătorul a fost obligat la plată, în valoare de 3.439 mii lei, 
acoperă doar parţial penalităţile estimate pentru investiţiile nerealizate la 
prima scadenţă (31.12.1996), în sumă de 3.077 mii lei. 

De menţionat că, la data controlului, AVAS era înscrisă la masa credală a 
cumpărătorului (firmă aflată în insolvenţă), pentru suma de 3.439 mii lei. În 
timpul controlului AVAS a solicitat actualizarea la inflaţie a debitului 
menţionat, creanţa actualizată valorând 3.716 mii lei. 

Pentru această constatare AVAS a formulat obiecţiuni, Direcţia Asistenţă 
Juridică şi Contencios, din cadrul acestuia, precizând cu privire la 
exprimarea valorii contractului şi în valută: „… - ţinând seama de durata în 
timp a investiţiilor, precum şi de eventualitatea deprecierii leului în evoluţia 
cursului valutar, raportarea sumelor la valuta (USD), deşi nu era impusă prin 
acte normative (astfel cum arată şi DMCP), constituie o măsură de prudenţă 
pentru asigurarea funcţionării în condiţii cât mai bune a societăţilor 
privatizate ....”. 

De asemenea, cel de al doilea aviz era aplicabil la data plăţii efective a 
obligaţiilor de către cumpărător, astfel că nu este o contradicţie nici cu 
primul aviz, nici nu putea fi inclus în notă (fiind ulterior), ci o completare care 
ţine seama de protejarea intereselor statului în ceea ce priveşte cuantumul 
penalităţilor care trebuie să aibă în vedere eventuale deprecieri ale monedei 
naţionale.. „. 

Precizarea, sus menţionată, nu face decât să susţină constatarea Curţii de 
Conturi. 

AVAS nu a acţionat cumpărătorii în instanţă pentru plata penalităţilor 
aferente nerealizării investiţiilor asumate prin contract, după fiecare din 
datele scadente stabilite prin Programul de investiţii din Anexa nr.2 la 
contract, existând riscul prescrierii sumelor datorate. 

În condiţiile în care cumpărătorii nu au achitat penalităţile solicitate prin 
notificări, AVAS  trebuia să acţioneze în instanţă, pentru cele două tranşe de 
penalităţi, în termenele legale de prescripţie. 

Precizând că, prima perioadă de investiţii era anul 1996, iar a doua perioadă 
era 1997-2000, s-a constatat că, acţionarea în instanţă, a cumpărătorului, s-
a făcut abia la data de 26.09.2002, pentru penalităţi aferente nerealizării 
volumului total de investiţii. 

Din documentele prezentate de AVAS, s-a constatat că, într-o adresă a 
Direcţiei Juridice, către Departamentul Urmărire Vânzări, Agenţi - Direcţia 
Performanţe Postprivatizare, din anul 2000, se preciza faptul că, la acea 
dată, nu mai puteau fi promovate acţiuni în instanţă pentru penalităţi 
aferente investiţiilor nerealizate în anul 1996, la un număr de 50 de
contracte, ca urmare a depăşirii termenului de 3 ani în care se putea acţiona 
în instanţă pentru recuperarea acestor sume, printre care şi contractul sus 
menţionat. 

Ulterior, în instanţă nu s-a ţinut cont de acest aspect. 

AVAS nu a solicitat, în instanţă (nici în cererea de chemare în judecată şi 
nici pe parcursul derulării litigiului), actualizarea sumei datorate cu indicele 
de inflaţie până la data plăţii efective. 
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 SC DMAI Unirea SA Bucureşti 

 nerespectarea de către cumpărător a clauzei privind realizarea   investiţiilor, 
astfel: 
 neprezentarea vânzătorului, în termenul prevăzut în contract  (maxim 60 de 

zile de la depunerea bilanţului) a certificatelor emise de cenzorii societăţii, 
care să ateste valoarea investiţiilor efectuate de cumpărător în anul 
precedent; 

 nerealizarea, la termenele prevăzute în contract, a volumului de investiţii în 
valoare de 58.800 mii lei. 

În condiţiile nerealizării investiţiilor, de către cumpărător, la termenele din 
contract, AVAS l-a acţionat în instanţă, instanţa hotărând obligarea 
cumpărătorului la efectuarea investiţiei şi la plata de penalităţi în valoare de 
17.640 mii lei (de menţionat că investiţiile au fost realizate în final); 

  neachitarea, către AVAS, a penalizărilor de întârziere, în sumă de 17.640 mii 
lei, datorate pentru nerealizarea în termen a angajamentului investiţional în 
perioada 2000-2003. Pentru obligarea la plata penalităţilor către AVAS, 
cumpărătorul a fost acţionat în instanţă, dosarul fiind pe rol. 

La data controlului valoarea penalităţilor a fost actualizată la inflaţie, creanţa 
valorând 23.846 mii lei. 

 
 SC Sofert SA Bacău 

 nerespectarea de către cumpărător a clauzelor privind realizarea    investiţiilor 
în societate, astfel: 
 neprezentarea vânzătorului, la termenele prevăzute în contract (cel mai 

târziu în 30 de zile de la închiderea anului financiar), a certificatelor emise 
de cenzorii societăţii care să ateste realizarea investiţiilor; 

 nerealizarea volumului de investiţii, pe primii 2 ani (1998 şi 1999), la 
termenele prevăzute în contract, fapt pentru care AVAS a calculat şi 
solicitat în instanţă penalităţi în valoare de 1.718 mii lei, acţiunea aflându-se 
pe rolul instanţei de judecată. 
 

 SC Azochim SA Săvineşti 

 nerespectarea de către cumpărător a clauzelor privind realizarea investiţiilor în 
societate, astfel: 
 neprezentarea vânzătorului, în termenul prevăzut în contract  (30 de zile de 

la închiderea anului financiar) a certificatelor emise de cenzorii societăţii, 
care să ateste valoarea investiţiilor efectuate de cumpărător la acea dată; 

 nerealizarea volumului de investiţii în sumă de 8.354 mii lei (din care 396 
mii lei investiţii de mediu), din totalul de 13.992 mii lei, conform Programului 
de investiţii din contract. 

Pentru nerealizarea investiţiilor cumpărătorul a fost acţionat în instanţă de 
către AVAS fiind obligat la plata de penalităţi, pe care le-a achitat.  

 

 Nerespectarea de către AVAS, la întocmirea documentaţiei de privatizare, a 
prevederilor legale referitoare la protecţia mediului şi abordarea cu superficialitate 
a modului de urmărire a respectării acestei clauze; nerealizarea de către 
cumpărător a obiectivelor de mediu minim acceptate de legislaţia în vigoare, 
prevăzute în contract.  

Abateri constatate în cazul contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ale: 

 SC Azochim SA Săvineşti 

Cumpărătorul s-a obligat să îndeplinească obiectivele de mediu minim acceptate 
de legislaţia în vigoare. 

Cu menţiunea că, în Programul de investiţii, anexă la contractul de vânzare-
cumpărare acţiuni a SC AZOCHIM SA Săvineşti, au fost prevăzute „… investiţii 
pentru protecţia mediului (396 mii lei)…”, s-a constatat că, la întocmirea 
documentaţiei de privatizare a societăţii, A.V.A.S. nu a ţinut cont de prevederile 
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legale referitoare la protecţia mediului, respectiv: 

 nu a solicitat SC AZOCHIM SA Săvineşti întocmirea bilanţului de mediu, 
încălcându-se prevederile Legii protecţiei mediului nr.137/1995 şi ale Ordinului 
MAPM nr.125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţii 
economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător; 

 nu a inclus, în oferta de vânzare acţiuni, obiectivele de mediu minim acceptate 
de legislaţia în vigoare, încălcându-se prevederile OUG nr.15/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr.58/1991, 
ale H.G. nr.457/1997 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor 
de acţiuni, de părţi sociale şi de active,  şi ale Ordinului MAPM nr.184/1997 
pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu. 
 

 SC Elen Plant SA Bucureşti 
Cumpărătorul s-a obligat să îndeplinească obiectivele de mediu minim acceptate 
de legislaţia în vigoare, în condiţiile în care, în ”Dosarul de prezentare a societăţii 
comerciale Elen Plant SA Bucureşti”, vânzătorul nu a cuprins obiective de mediu 
minim acceptate, contrar prevederilor OUG nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale. 

 

 Nerespectarea, de către AVAS, a termenului de 60 de zile, de la data semnării 
contractului de privatizare, pentru a încheia cu societatea acte adiţionale de 
decalare a termenelor de plată, prevăzute în convenţiile de sprijin financiar, 
încheiate în baza Legii nr.58/1991, a privatizării societăţilor comerciale, şi O.G. 
nr.13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a 
regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de 
întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie. 

 Abateri constatate în cazul contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ale: 

  
SC Azochim SA Săvineşti 
 AVAS nu a respectat termenul de 60 de zile de la data semnării contractului de 

privatizare a societăţii, pentru a încheia cu aceasta acte adiţionale de decalare 
a termenelor de plată, prevăzute în convenţiile de sprijin financiar, încheiate în 
baza Legii nr.58/1991 şi a celor încheiate în baza O.G. nr.13/1995, actele 
adiţionale fiind încheiate cu o întârziere de peste 5 luni faţă de termenul stabilit 
prin contract. 

 
 Neîndeplinirea de către cumpărători a angajamentelor cu privire la menţinerea 

numărului de angajaţi ai societăţii, existenţi la data semnării contractului de 
privatizare. 
Abatere constatată la contractele de vânzare-cumpărare acţiuni a: SC Amonil SA 
Slobozia, SC Comvex SA Constanţa şi SC DMAI Unirea SA Bucureşti. De 
precizat că, pentru nerespectarea acestei clauze nu au fost prevăzute sancţiuni în 
contractele de privatizare; 
 

 Neurmărirea de către AVAS a modului de realizare a obligaţiei cumpărătorilor de 
a continua livrarea, de către SC Amonil SA Slobozia, a energiei termice necesare 
oraşului Slobozia. 

Referitor la respectarea acestei obligaţii asumate de cumpărători, din 
documentele prezentate nu au fost identificate înscrisuri care să ateste modul în 
care AVAS a urmărit  îndeplinirea acestei clauze, stadiul îndeplinirii acesteia, 
precum şi măsurile luate de instituţia publică pentru a determina cumpărătorii să 
respecte prevederile din contract.  

Precizăm că în contract nu au fost prevăzute sancţiuni în sarcina cumpărătorilor 
pentru nerespectarea acestei obligaţii; 
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 Neurmărirea de către AVAS, a îndeplinirii obligaţiilor asumate  de cumpărători 
prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni. 

În cazul mai multor contracte de privatizare, s-a dispus încetarea monitorizării, în 
condiţiile în care acestea nu aveau sancţiuni prevăzute pentru eventualele 
neîndepliniri ale obligaţiilor contractuale asumate de cumpărători prin contract, 
precum şi în condiţiile în care nu se obţinuseră documente care să ateste 
realizarea clauzelor, în contextul în care realizarea monitorizării este reglementată 
clar de O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor 
asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale. 

Valoarea estimată a prejudiciilor constatate însumează 13.897 mii lei. 
 
Concluzii generale În urma controlului efectuat s-a constatat nerespectarea clauzelor atât de către 

cumpărători, cât şi de către vânzător, respectiv: 

 nerealizarea investiţiilor sau realizarea acestora peste termenele convenite, 
precum şi a raportărilor legate de acestea; nerealizarea obiectivelor de mediu 
minim acceptate de legislaţia în vigoare, prevăzute în contract;  

 neîndeplinirea de către cumpărători a angajamentelor cu privire la menţinerea 
numărului de angajaţi ai societăţii, existenţi la data semnării contractului de 
privatizare; 

 deficienţe în stabilirea şi urmărirea încasării, de către AVAS, a penalităţilor 
datorate de cumpărători, în condiţiile nerealizării obligaţiilor investiţionale 
asumate prin contract;  

 nerespectarea, la întocmirea documentaţiei de privatizare, a prevederilor 
legale referitoare la protecţia mediului şi abordarea cu superficialitate a 
modului de urmărire a respectării acestei clauze;  

 nerespectarea termenului de 60 de zile, de la data semnării contractului de 
privatizare, pentru a încheia cu societatea privatizată acte adiţionale de 
decalare a termenelor de plată, prevăzute în convenţiile de sprijin financiar;  

 neurmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate  de cumpărători prin contractele de 
vânzare-cumpărare de acţiuni. 
 

Recomandare Pentru abaterile care nu au determinat producerea de prejudicii s-a recomandat 
dispunerea de măsuri, în vederea înlăturării acestora, iar pentru abaterile de la 
legalitate care au determinat producerea de prejudicii, s-a propus dispunerea de 
măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor în vederea recuperării lor. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturări abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea lor, precum şi intrarea în legalitate. 

Împotriva deciziei Curţii de Conturi, AVAS a formulat contestaţie. Contestaţia a fost examinată de către 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, care, prin Încheiere, a respins-o. Împotriva încheierii, emisă de 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, AVAS a formulat sesizare la Instanţa de Contencios Administrativ 
competentă. 
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Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie  
 

Scurtă prezentare Instituţia s-a înfiinţat în baza OUG nr.88/2001 privind înfiinţarea Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor (MIR). 

În perioada 01.01.2007-03.01.2009, obligaţiile OPSPI au fost preluate de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în baza OUG 
nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
prin comasare prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, Oficiul funcţionând ca structură a AVAS. 

Începând cu data de 03.01.2009, potrivit Legii nr.308/2008 pentru respingerea 
OUG nr.101/2006 privind reorganizarea AVAS prin comasare prin absorbţie cu 
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, OPSPI a revenit în 
subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA, 
fost MIR). 

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie îi revin obligaţiile de: 

 a exercita, în numele MECMA, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată 
în domeniul privatizării; 

 a derula, în numele MECMA, activităţile legate de exercitarea calităţii de 
acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi 
comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate, în 
conformitate cu prevederile legale. 

 

Tema acţiunii de control a fost verificarea modului de îndeplinire de către părţi a clauzelor cuprinse în 
contractele de privatizare a societăţilor comerciale al căror obiect de activitate priveşte gazele naturale şi a 
avut următoarele obiective: 

 modul în care instituţia publică cu atribuţii în domeniul privatizării, a organizat activitatea de urmărire a 
respectării, de către părţi, a clauzelor stipulate în contractele de privatizare, precum şi  modul în care a 
urmărit respectarea, de către părţi, a clauzelor din contractele de privatizare; 

 măsurile întreprinse, de autoritatea cu atribuţii în domeniul privatizării, pentru apărarea intereselor 
statului, stadiul şi modul de soluţionare a acestora; 

 aspectele legate de situaţia juridică şi influenţa asupra capitalului social, a terenurilor aflate în 
administrarea societăţilor comerciale. 
 

Constatări 
 

Nerespectarea de către părţi a unora din clauzele cuprinse în contractele de 
privatizare a societăţilor comerciale al căror obiect de activitate priveşte gazele 
naturale, respectiv: 

 Contractul nr.6/2004- privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti; 
 Contractul nr.7/2004-privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu 

Mureş. 
 

 

Nerespectarea de 
către Cumpărători a 
termenelor de 
transmitere, către 
Vânzător, a 
Certificatelor privind 
îndeplinirea 
obligaţiilor 
postprivatizare”, în 
forma şi conţinutul 
prevăzute de cele 
două contracte de 
privatizare 

În ambele contracte de privatizare s-a prevăzut că, în termen de 90 de zile de la 
fiecare dintre primele 5 aniversări ale Datei Finalizării, Cumpărătorul va preda 
Vânzătorului un certificat privind îndeplinirea obligaţiilor post-privatizare, semnat 
de Cumpărător, contrasemnat de Societate şi certificat de cenzori sau de 
auditorul financiar, ori de alţi experţi independenţi, având o formă stabilită prin 
contract. 

”Data Finalizării” reprezintă data transferului dreptului de proprietate asupra 
pachetului de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al societăţii.   

Obligaţiile cumpărătorului, la care se făcea referire în certificatul privind 
îndeplinirea obligaţiilor post-privatizare, priveau: păstrarea identităţii şi statutului 
societăţii; respectarea restricţiilor în ceea ce priveşte „activele de bază”; utilizarea 
sumelor obţinute din majorarea capitalului social; măsuri cu privire la statutul 
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Cumpărătorului; restricţiile privind transferul de acţiuni; aspecte privitoare la 
salariaţi; aspecte privind mediul; aspecte privind tarifele. 

Cu privire la respectarea acestei clauze, s-a constatat:   

 netransmiterea de către Cumpărători, în termenele prevăzute în  Contractele 
de Privatizare, a ”Certificatelor privind îndeplinirea obligaţiilor postprivatizare”,
abatere constatată la ambele contracte de privatizare, astfel: 

 în cazul Contractului nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA 
Bucureşti, s-a constatat netransmiterea de către Cumpărător, în termenul 
prevăzut de contractul de privatizare, a ”Certificatelor privind îndeplinirea 
obligaţiilor postprivatizare”, pentru prima şi a doua aniversare de la ”Data 
Finalizării”, acestea fiind transmise cu o întârziere de 365 de zile şi 
respectiv, 30 de zile; 

 în cazul Contractului nr.7/1997 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA 
Târgu Mureş, s-a constatat netransmiterea de către Cumpărător, în 
termenul prevăzut în contractul de privatizare, a ”Certificatului privind 
îndeplinirea obligaţiilor postprivatizare”, pentru prima aniversare de la ”Data 
Finalizării”, înregistrându-se o întârziere de 309 zile. 

 nerespectarea de către Cumpărători a formei şi conţinutului ”Certificatelor 
privind îndeplinirea obligaţiilor postprivatizare”, prevăzute în anexa la 
Contractele de Privatizare, abatere constatată în cazul ambelor contracte de 
privatizare menţionate mai sus. 

În cazul abaterilor sus menţionate, trebuie precizat că, în contractele de 
privatizare nu s-au prevăzut sancţiuni pentru situaţia nerespectării clauzei 
prezentate mai sus. 

 

 Nerespectarea de către 
Cumpărători a 
termenului de 90 de zile 
de la ”Data Finalizării”, 
pentru înregistrarea la 
Registrul Comerţului cu 
un număr de minimum 5 
acţionari 

Prin art.14 din Legea nr.563/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - SA 
Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale 
"Distrigaz Sud" - SA Bucureşti s-a prevăzut că: ”Prin derogare de la dispoziţiile 
art.10 alin.( 2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
în perioada cuprinsă între data înregistrării la registrul comerţului a actului 
adiţional la actul constitutiv al Distrigaz Nord şi, respectiv, Distrigaz Sud, privind 
majorarea capitalului social cu un număr de acţiuni suficient pentru ca E.ON 
Ruhrgas AG, respectiv GDF Internaţional, să deţină, la data finalizării, 51% din 
capitalul social al fiecăreia dintre societăţi şi data finalizării, societăţile vor 
funcţiona cu un număr de 2 acţionari. În termen de 90 de zile de la data 
finalizării, Distrigaz Nord şi Distrigaz Sud se vor înregistra cu un număr de 
minimum 5 acţionari”. 

La data privatizării, art.10, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, prevedea că ”Numărul acţionarilor în societatea pe 
acţiuni nu poate fi mai mic de 5”. 

Cu privire la respectarea de către cumpărători a acestei clauze, s-au constatat 
abateri în cazul ambelor contracte de privatizare, astfel: 

 în cazul Contractului nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA 
Bucureşti, înregistrarea la Registrul Comerţului, cu un număr de minimum 5 
acţionari, s-a efectuat cu o întârziere de 228 de zile; 

 în cazul Contractului nr.7/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA 
Târgu Mureş, înregistrarea la Registrul Comerţului, cu un număr de 
minimum 5 acţionari, nu s-a mai efectuat, în condiţiile în care aceasta nu s-a 
făcut în termenul de 90 de zile de la Data finalizării (27.09.2005), şi nici 
după expirarea acestui termen, iar în anul 2006, art.10, alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 s-a modificat prin art.11 din Legea nr.441/27.11.2006, care 
prevede: ”Articolul 10 va avea următorul cuprins:….(3) Numărul acţionarilor 
în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2...”. 
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Neconcordanţe între 
datele privind Activele 
de Bază (reţele de 
distribuţie şi staţii de 
reglare-măsurare) 
înscrise în Contractele 
de privatizare şi cele 
rezultate în urma 
investigaţiilor efectuate 
de Vânzător; 
neclarificarea 
diferenţelor constatate 
de către instituţia cu 
atribuţii în domeniul 
privatizării, abatere 
constatată în cazul 
ambelor contracte de 
privatizare 

 

În cazul ambelor contracte de privatizare, Cumpărătorul şi-a asumat că ”…este 
de acord ca, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la Finalizare, să nu înstrăineze şi 
să determine Societatea să nu înstrăineze nici o parte sau părţi din Activele de 
Bază care, împreună sau separat, să reprezinte mai mult de 5% (cinci 
procente) din acestea”. 

În Contractul de Privatizare nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA 
Bucureşti, s-a precizat că “Activ de Bază înseamnă reţelele de distribuţie (toate 
conductele conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente 
pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor 
specifice), aflate în proprietatea Societăţii, cu o lungime de 8.175 kilometri şi 
staţiile de reglare măsurare în proprietatea Societăţii în număr de 1.918.”. 

În Contractul de Privatizare nr.7/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA 
Târgu Mureş, s-a precizat că “Activ de Baza înseamnă reţelele de distribuţie 
(toate conductele conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele 
aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform 
standardelor specifice), aflate în proprietatea Societăţii, cu o lungime de 13.282 
kilometri şi staţiile de reglare-măsurare în proprietatea Societăţii în număr de 
2.342”. 

De asemenea, în contracte s-a prevăzut că Vânzătorul are dreptul să 
efectueze investigaţiile pe care le consideră necesare pentru a obţine 
confirmarea declaraţiilor din certificat. 

Cu privire la respectarea acestei clauze, s-a constatat:  

 la Contractul nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, în 
urma propriilor verificări efectuate de vânzător, a rezultat că în cazul staţiilor de 
reglare-măsurare, la data de 31.05.2005, erau înregistrate în evidenţa 
societăţii un număr de 1.374 buc. faţă de 1.918 buc. înscrise în contractul de 
privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 544 buc. (o diminuare cu 
39,59%). La data de 31.07.2007, erau înregistrate în evidenţa societăţii un 
număr de 1.312 buc. faţă de 1.918 buc. înscrise în contractul de privatizare, 
rezultând o diferenţă în minus de 606 buc. (o diminuare cu 46,19%). 

În condiţiile în care societatea nu a înstrăinat active, clauza din contract a fost 
certificată de vânzător ca fiind respectată, fără a se lua măsuri pentru 
clarificarea diferenţelor constatate.  

 la Contractul nr.7/1997 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, 
în urma propriilor verificări efectuate de vânzător, s-a constatat cu privire la 
reţelele de distribuţie, că la data de 30.06.2005, erau înregistrate în evidenţa 
societăţii ”Reţele de distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.759 km, faţă de 
13.182 km, înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus 
de 3.523 km (o diminuare cu 36,10%). La data de 30.06.2006 erau înregistrate 
în evidenţa societăţii ”Reţele de distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.873 
km, faţă de 13.282 km, înscrise în contractul de privatizare, rezultând o 
diferenţă în minus de 3.409 km (o diminuare cu 34,53 %). 

La data de 30.06.2007, erau înregistrate în evidenţa societăţii ”Reţele de 
distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.635 km, faţă de 13.282 km, cuprinse 
în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 3.647 km (o 
diminuare cu 37,85 %). 

Cu privire la staţiile de reglare-măsurare, s-a constatat că, la data de 
30.06.2005,  erau înregistrate în evidenţa societăţii un număr de 1.658 buc. 
faţă de 2.342 buc. înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în 
minus de 684 buc. (o diminuare cu 41,25%). La data de 30.06.2006 figurau în 
evidenţa societăţii ”Staţii de reglare măsurare” în număr de 1.692 buc. faţă de 
2.342 buc. înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus 
de 650 buc. (o diminuare cu 38,42%). 

La data de 30.06.2007 erau înregistrate în evidenţa societăţii „Staţii de reglare 
măsurare” în număr de 1.552 buc., faţă de 2.342 buc. înscrise în contractul de 
privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 790 buc.(o diminuare cu 50,90%).
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În condiţiile în care societatea nu a înstrăinat active, clauza din contract a fost 
certificată de vânzător ca fiind respectată, fără a se lua măsuri pentru 
clarificarea diferenţelor constatate. 

 

Nerespectarea de către 
părţi a termenului de un 
an de la ”Data 
Finalizării” pentru 
efectuarea majorării 
capitalului social al 
societăţii comerciale cu 
valoarea aferentă 
”Terenurilor în curs de 
clarificare”, abatere 
constatată în cazul 
ambelor contracte de 
privatizare 

În ambele contracte de privatizare, Cumpărătorii s-au angajat să determine 
Societăţile să pregătească documentaţia necesară şi să solicite emiterea 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în curs de 
clarificare, în conformitate cu legea şi la timp, astfel încât să poată efectua 
majorarea de capital social în termen de un an de la Data Finalizării (cu condiţia 
ca Autoritatea Publică competentă să nu întârzie în mod nerezonabil eliberarea 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate). Cu privire la respectarea 
acestei clauze, s-a constatat:  

 în cazul Contractului nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA 
Bucureşti, părţile nu au respectat termenul de un an, de la ”Data Finalizării”, 
pentru efectuarea majorării capitalului social cu valoarea aferentă ”Terenurilor 
în curs de clarificare”, în contextul în care: 

 cumpărătorul nu a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor 
aferentă unui număr de 56 certificate de atestare a dreptului de 
proprietate, în suprafaţă de 45.320,34 mp; 

 cumpărătorul nu a determinat societatea să întocmească documentaţia 
în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate 
pentru 213 terenuri, în suprafaţă de 50.115,04 mp. 

 în cazul Contractului nr.7/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu 
Mureş, părţile nu au respectat termenul de un an, de la ”Data Finalizării”, 
pentru efectuarea majorării capitalului social cu valoarea aferentă ”Terenurilor 
în curs de clarificare”, în contextul în care: 

 cumpărătorul nu a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor 
aferentă unui număr de 40 certificate de atestare a dreptului de 
proprietate, în suprafaţă de 18.067,33 mp; 

 cumpărătorul nu a determinat societatea să întocmească documentaţia 
în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate 
pentru 78 de terenuri, în suprafaţă de 28.705,86 mp. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturări abaterilor constatate şi intrării în legalitate. 

 

Verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) ca urmare a controlului efectuat la Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului, cu privire la „îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale 
cuprinse în contractul de privatizare a  SC PETROM SA” 

 

Măsuri dispuse prin 
decizia emisă pentru 
AVAS în anul 2009  

Cu ocazia controlului efectuat la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
(AVAS),  în anul 2009, cu privire la „îndeplinirea de către părţi a clauzelor 
contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC PETROM SA”,  în 
condiţiile în care, s-a constatat că instituţia cu atribuţii în domeniul privatizării nu a 
urmărit modul în care Cumpărătorul şi-a respectat obligaţia (asumată prin 
Contractul de privatizare nr.5/2004) de a depune toate eforturile rezonabile pentru 
a determina Societatea să pregătească în mod corespunzător documentaţia 
necesară şi să depună cereri pentru obţinerea tuturor certificatelor de atestare a 
dreptului de proprietate asupra „Terenurilor în curs de Clarificare” conform legii şi 
în timp util, respectiv să efectueze majorarea capitalului social (până la data de 
14.12.2007), Curtea de Conturi a dispus, prin decizie, AVAS:  
 să solicite Cumpărătorului să dispună SC PETROM SA (societate denumită 

după privatizare SC OMV PETROM SA) să acţioneze în vederea: inventarierii 
tuturor terenurilor transferate societăţii de către statul român, spre administrare 
şi folosinţă; întocmirii documentaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru 
obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
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 pe cale de consecinţă, iniţierea demersurilor, pe lângă Cumpărător, de a 
majora capitalul social al societăţii comerciale cu valoarea reactualizată, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare, a terenurilor pentru care SC PETROM 
SA a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, precum şi 
transmiterea pachetului de acţiuni aferent în portofoliul instituţiei publice cu 
atribuţii în domeniul privatizării care administrează acţiunile în numele statului. 

În condiţiile în care, începând cu data de 03.01.2009, potrivit Legii nr.308/2008
pentru respingerea OUG nr.101/2006 privind reorganizarea AVAS prin 
comasare prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, OPSPI a retrecut de la AVAS în subordinea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, obligaţia aducerii la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin decizia Curţii de Conturi, a revenit Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie. 
 

Constatări referitoare 
la îndeplinirea 
măsurilor dispuse 
 

 ulterior controlului efectuat în anul 2009, când au fost identificate terenuri fără 
certificate de atestare a dreptului de proprietate, în suprafaţă de 575,7 ha, au 
mai fost identificate, în aceeaşi situaţie 524,3 ha. 

Aferent suprafeţei totale de 1100 ha, terenuri identificate ca neavând certificate 
de atestare a dreptului de proprietate, în perioada 2009-2011, au fost obţinute 
certificate de proprietate pentru 178,5 ha, rămânând de obţinut certificate de 
atestare a dreptului de proprietate pentru 921,5 ha;  

 în condiţiile în care, au fost identificate ca existând, până în anul 2009, 180 
certificate de atestare a dreptului de proprietate (pentru suprafaţa totală de 
931,3 ha), neînregistrate în capitalul social al SC OMV PETROM SA, în 
perioada 2009-2011, au fost obţinute 778 certificate de atestare a dreptului de 
proprietate, pentru suprafaţa totală de 246,8 ha.  

Astfel, la data controlului, octombrie 2011, existau 958 certificate de atestare a 
dreptului de proprietate, pentru suprafaţa totală de 1178,1 ha, neînregistrate în 
capitalul social al SC OMV PETROM SA. 

În condiţiile nefinalizării aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, 
s-a acordat un nou termen. 

De asemenea, având în vedere depăşirea termenului din contractul de 
privatizare a SC PETROM SA, privind obţinerea tuturor certificatelor de 
atestare a dreptului de proprietate asupra „Terenurilor în curs de Clarificare” 
(cu a căror valoare urma să fie majorat capitalul social al societăţii, şi apoi să 
se efectueze transmiterea pachetului de acţiuni aferent în portofoliul instituţiei 
publice cu atribuţii în domeniul privatizării care administrează acţiunile în 
numele statului), în vederea sprijinirii Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru îndeplinirea clauzei sus menţionate, precum şi 
pentru iniţierea măsurilor legale ce se impun în vederea apărării intereselor 
statului, în condiţiile în care cumpărătorul nu s-a achitat de obligaţia asumată 
prin contractul de privatizare, a fost informat, despre situaţia creată, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.        
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5. Respectarea prevederilor şi a procedurilor legale în 

derularea fondurilor primite de la stat pentru susţinerea 
mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale 

 

SC EXIMBANK SA 
 Scurtă prezentare A fost înfiinţată în anul 1992 ca societate comercială pe acţiuni, având ca acţionar 

majoritar statul român.  

În temeiul Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea SC EXIMBANK 
SA, în scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în 
numele şi în contul statului, SC EXIMBANK SA constituie la dispoziţia sa  fonduri 
pentru: garanţii de export, asigurarea şi reasigurarea creditelor de export,    
stimularea operaţiunilor de comerţ exterior.  

Perioada supusă controlului a fost 01.01.2008-31.12.2010,  s-a desfăşurat la 
sediul instituţiei şi a avut următoarele obiective: 

 

Evaluarea activităţilor de audit şi control intern privind activitatea derulată în numele şi contul statului
Constatări   neexercitarea vizei de control financiar preventiv pe toate documentele 

prevăzute de Norma internă de control financiar preventiv, pentru activitatea în 
numele şi contul statului, contrar prevederilor O.G. nr.119/1999 privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv şi prevederilor Normelor Interne. 
 

Respectarea prevederilor legale aplicabile în procesul de fundamentare a cererilor şi de întocmire a 
documentaţiilor prevăzute de lege, în vederea obţinerii fondurilor pentru susţinerea mediului de 
afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale, primite de la stat 
 Modul de stabilire a necesarului de fonduri bugetare destinate stimulării 

producţiei de export şi a exportului pentru perioada  2008-2010 era deficitar 
până în anul 2009, deoarece nu se ţinea seama de disponibilităţile înregistrate 
la finele anului anterior, care conform legii se reportează şi se utilizează cu 
aceeaşi destinaţie în anul următor.  

De exemplu la întocmirea Notei de fundamentare a acestui necesar, pentru 
anul 2008, SC Eximbank SA nu a ţinut cont de suma de 1.523.956 mii lei 
disponibilă la sfârşitul anului 2007.  

Referitor la acest aspect, precizăm că în cadrul controlului efectuat în anul 
2008 la Ministerul Finanţelor Publice, s-a constat că ministerul nu avea norme 
şi proceduri privind modul de alocare a sumelor pentru ”Susţinerea exportului, a 
mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale“.  

În urma deciziei emise, Ministrul Finanţelor Publice a emis OMFP 
nr.2306/10.07.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
alocare a sumelor ce se virează către Eximbank, reprezentând credite bugetare 
pentru susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor 
internaţionale.  

Ca urmare, prin aplicarea acestui Ordin, începând cu exerciţiul financiar al 
anului 2010, SC Eximbank SA nu a mai solicitat M.F.P. virarea de sume de la 
bugetul de stat, acoperindu-şi necesarul din sumele neangajate, aflate la 
dispoziţia Băncii. 
 

Respectarea prevederilor legale privind modul de utilizare a fondurilor primite de la stat pentru 
susţinerea mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale 
Constatări   existenţa unor neclarităţi în Convenţia privind administrarea fondurilor pentru 

sprijinirea exporturilor româneşti constituite la SC Eximbank SA, încheiată între 
bancă şi Ministerul Finanţelor Publice, privind stabilirea coeficientului de 
repartizare a dobânzilor rezultate din fructificarea fondurilor publice.  
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Înregistrarea, conform legii, în evidenţa contabilă analitică şi sintetică, a tuturor operaţiunilor 
derulate în numele şi în contul statului 
Constatări   organizarea şi conducerea contabilităţii pe baza unor norme care au suferit 

modificări în anul 2007, fără să fie supuse aprobării Ministerului Finanţelor 
Publice şi Băncii Naţionale a României, contrar prevederilor Legii nr.96/2000. 

Prin aceste norme a fost eliminată obligaţia întocmirii distincte, a balanţelor de 
verificare pe fiecare dintre activităţile băncii, respectiv activitatea bancară în 
nume şi cont propriu şi activitatea bancară în numele şi contul statului; 

 deficienţe privind evidenţa  unor drepturi de creanţă: 

 neevidenţierea în contabilitate a unor creanţe cesionate Băncii de către 
asiguraţii care au primit despăgubiri din fondul de stat pentru asigurări. 

În condiţiile în care, în anul 2008, SC Eximbank S.A a efectuat cheltuieli din 
fondurile statului, pentru urmărirea şi recuperarea unor creanţe (rezultate din 
plata, în anii anteriori, de despăgubiri din fondul de asigurări), a fost omisă 
înregistrarea acestor creanţe în evidenţa contabilă a băncii, în contul 
”Debitori din activitatea de asigurare”. 

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, precum şi cele ale Normei privind metodologia de înregistrare în 
contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondurilor 
statului, aferente activităţii în numele şi contul statului, derulată de 
Eximbank. 

În timpul acţiunii de control au fost înregistrate în evidenţele contabile ale 
băncii   creanţe cesionate Băncii de către asiguraţii care au primit 
despăgubiri din fondul de stat pentru asigurări,  în sumă totală de 974 mii lei;

 menţinerea în evidenţa contabilă a creanţelor cesionate SC Eximbank S.A 
de asiguraţii care au primit despăgubiri din fondul de stat pentru asigurări, 
după primirea de la furnizorul extern de servicii de recuperare, a 
recomandărilor de închidere negativă a dosarelor de daună.   

Creanţe în suma totală de 42.915 euro, rezultate din despăgubirile plătite în 
perioada 2009 - semestrul I 2010, figurau în soldul contului ”Debitori din 
asigurări” şi după primirea, de la furnizorii de servicii externe de recuperare, 
a recomandărilor de închidere negativă a dosarelor de daună 
corespunzătoare acestor creanţe. 

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Procedurii de lucru PL-ASR-08-I/0. 
 

Monitorizarea derulării contractelor încheiate cu clienţii băncii privind angajamente asumate în 
numele şi contul statului 
Constatări   deficienţe în acordarea garanţiilor şi încheierea asigurărilor în numele şi în 

contul statului: 
 neplata de către Ordonatorul/Beneficiarul garanţiei a comisioanelor de 

emitere şi de administrare a garanţiei, datorate SC Eximbank SA în calitate 
de Garant. 

În cazul unui client care a contractat un credit de la SC Eximbank SA, 
Sucursala Municipiului Bucureşti (acordat în nume şi cont propriu), SC 
Eximbank SA, în calitate de Garant (în nume şi cont stat), a acordat prin
Convenţie, o ”garanţie de stat pentru companii”, în completarea garanţiilor 
personale ale clientului.  

În condiţiile în care Ordonatorul (firma beneficiară a creditului) nu a efectuat 
plata comisioanelor de emitere şi de administrare a garanţiei şi nu avea 
disponibil, ar fi trebuit ca plata comisioanelor în cauză, datorate SC 
Eximbank SA (în nume şi cont stat)  în calitate de Garant, să fie efectuată 
de Beneficiarul garanţiei (respectiv SC Eximbank SA în nume şi cont 
propriu), fapt care nu s-a întâmplat, comisioanele nefiind plătite, în 
momentul executării garanţiei. 
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Prin neplata către Garant a comisioanelor de emitere şi de administrare a 
garanţiei, au fost încălcate prevederile Convenţiei de garantare. 

Valoarea operaţiunilor omise a fost estimată la 2 mii lei, din care 1 mie lei 
comision de administrare datorat reîntregirii fondului de garantare şi 1 mie 
lei comision de emitere a garanţiei, datorat SC Eximbank SA (în nume şi 
cont stat). 

În timpul controlului a fost reîntregit fondul de garanţii, prin încasarea, de la 
ordonator, a  sumei de 1 mie lei, reprezentând comision de administrare, cât 
şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente comisionului de administrare la 
Convenţia de garantare. 

De asemenea, a fost încasat şi comisionul de emitere, în sumă de 1 mie lei, 
comision datorat SC Eximbank SA (pentru activitatea în nume şi cont stat), 
cât şi dobânzile şi penalităţile aferente acestuia. 

 neefectuarea demersurilor de către SC Eximbank SA (în nume şi cont 
propriu), în calitate de Beneficiar al garanţiei, pe lângă SC Eximbank SA (în 
nume şi cont stat), în calitate de Garant, pentru modificarea condiţiilor 
iniţiale de acordare a garanţiei.  

Situaţia s-a constatat în cazul Convenţiei de garantare, emisă în favoarea 
SC Eximbank SA Sucursala Braşov, în calitate de Beneficiar al garanţiei, 
care a acordat un credit unei firme, în calitate de Ordonator.  

Din totalul creditului, în valoare de 1.116 mii lei, societatea a utilizat în cadrul 
termenului de utilizare, numai suma de 760 mii lei.  

În condiţiile reducerii valorii creditului utilizat, SC Eximbank SA Sucursala 
Braşov (în nume şi cont propriu), ar fi trebuit să comunice modificarea 
condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei către SC Eximbank SA (în nume şi 
cont stat), conform prevederilor Convenţiei de garantare. 

În condiţiile în care valoarea garanţiei emise intră în calculul comisionului 
pentru administrarea fondurilor primite de la stat care se cuvine băncii, 
nediminuarea garanţiei emise iniţial, a condus la calculul eronat al acestui 
comision, încălcându-se prevederile Convenţiei privind administrarea 
fondurilor pentru sprijinirea exporturilor româneşti constituite la SC 
Eximbank SA.  

În timpul controlului, fondurile primite de la stat au fost reîntregite cu suma 
de 53 mii lei, reprezentând  comision încasat, în mod eronat, de Bancă, 
pentru administrarea fondurilor primite de la stat, în perioada martie-
noiembrie 2008.  

 efectuarea, din fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de 
export, şi a altor plăţi decât cele prevăzute de lege. 

Conform Legii nr.96/2000, fondul pentru asigurarea şi reasigurarea 
creditelor de export, având ca sursă bugetul statului, se utilizează de către 
SC Eximbank SA pentru plata despăgubirilor privind angajamentele 
asumate pe riscul statului, precum şi pentru acoperirea costurilor de 
recuperare. 

S-a constatat că SC Eximbank SA a efectuat plăţi din acest fond, în 
perioada verificată, şi pentru alte destinaţii, respectiv ”serviciile de opinii de 
limite de credit” încălcându-se astfel prevederile legale. 

Volumul estimat, în timpul controlului, al acestor plăţi a fost de 113 mii lei.  

 nereguli constatate în etapa de analiză a solicitării de asigurare, constând 
în omiterea solicitării unor documente sau analiza lor sumară, contrar 
prevederilor Procedurii  generale privind asigurarea creditului cumpărător. 
.  

Banca nu a formulat obiecţiuni la constatările identificate şi înscrise în Procesul-verbal de constatare. 
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Măsuri operative  reîntregirea fondurilor primite de la stat cu contravaloarea comisionului 
încasat în mod eronat de către Bancă pentru administrarea fondurilor 
primite de la stat, în perioada martie-noiembrie 2008, în sumă de 53 mii lei; 

 reîntregirea fondului de garanţii cu contravaloarea comisioanelor de emitere 
şi de administrare a garanţiei datorate SC Eximbank SA în calitate de 
Garant, în sumă de 2 mii lei; 

 înregistrarea în evidenţele contabile ale băncii a unor creanţe, cesionate 
Băncii de către asiguraţii care au primit despăgubiri din fondul de stat pentru 
asigurări, în sumă totală de 974 mii lei. 

Valoarea estimativă totală a erorilor/abaterilor constatate însumează 1.327 mii lei, din care: 168 mii lei 
prejudicii (din care 55 mii lei s-au recuperat în timpul controlului) şi 1.029 mii lei abateri  remediate în timpul 
controlului. 

 

Concluzii generale În urma acţiunii de control s-au constatat nereguli în activitatea de audit şi control 
intern şi unele deficienţe în ceea ce priveşte: 

 modul de stabilire a necesarului de fonduri bugetare; 

 respectarea prevederilor legale privind modul de utilizare a fondurilor primite 
de la stat pentru susţinerea mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor 
internaţionale; 

 acordarea garanţiilor şi încheierea asigurărilor în numele şi în contul statului. 
 

Recomandare Pentru înlăturarea deficienţelor constatate s-a recomandat stabilirea întinderii 
prejudiciului şi luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de  Conturi a emis o Decizie prin care au fost dispuse  măsurile pe 
care SC EXIMBANK SA trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate.   

 
 
 

 

6. Control privind verificarea modului de gestionare şi utilizare 
a mijloacelor materiale şi băneşti precum şi asigurarea 

integrităţii patrimoniului public şi privat al statului 

Scurtă prezentare Această acţiune de control s-a desfăşurat la: 
 Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”- (MApN);
 Statul Major al Forţelor Terestre - (MApN); 
 Statul Major al Forţelor Navale - (MApN); 
 Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule - (MAI)

şi a avut următoarele obiective: 
 

Calitatea gestiunii economico - financiare 
Constatări   
La Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila” 

 plata din credite bugetare a unei sume, reprezentând amendă 
contravenţională, contrar art. 14 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, fără a se lua măsurile legale de recuperare de la 
persoanele răspunzătoare. Prejudiciul adus instituţiei prin această plată a fost 
în sumă de 35 mii lei.  

Prin decizie s-a dispus entității verificate luarea măsurilor legale de 
recuperare a prejudiciului constatat. 
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La Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare Vehicule 

 plata din veniturile proprii a unor cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor 
care erau aferente, în fapt, atât desfăşurării activităţii finanțate din venituri 
proprii cât şi desfăşurării activităţii proprii, finanţate din credite bugetare.  

Prin aceasta au fost încălcate  prevederile art.2, alin.(2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii.  

Pentru înlăturarea abaterii constatate a fost formulată recomandarea cu 
privire la delimitarea strictă a cheltuielilor şi veniturilor aferente activităţii 
autofinanţate, precum şi efectuarea regularizărilor ce se impun între cele 
două categorii de surse de finanţare pentru exerciţiul financiar în curs. 
 

Efectuarea achiziţiilor publice conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
Constatări   
La Spitalul Universitar de 
Urgenţă „Dr. Carol 
Davila” 

 nerespectarea termenului de publicare a anunţului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică în SEAP; 

 nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de selectare a 
procedurii de achiziţie publică. 
 

La Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare Vehicule şi 
la Spitalul Universitar de 
Urgenţă „Dr. Carol 
Davila” 

 nerespectarea prevederilor cu privire la fundamentarea estimării contractelor 
de achiziţie publică. 

 Aceste abateri de la legalitate nu au cauzat prejudicii.  

Organizarea, implementarea şi menținerea sistemelor de management şi control intern  
Constatări   
La Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi 
Înmatriculare  Vehicule, 
la Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila” şi la  
Statul Major al Forţelor 
Terestre 

 s-a constatat nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului 
nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv şi a pct. 1 
„Angajarea cheltuielilor” din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
privind separarea  atribuţiilor în organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu. 

 Pentru înlăturarea abaterii au fost făcute recomandări  prin care s-au dispus 
entităţilor verificate, măsuri privind organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile actelor normative în 
domeniu. 
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7. Control privind verificarea modului de utilizare a 
fondurilor băneşti destinate achiziţiilor publice  

de bunuri şi servicii şi efectuării cheltuielilor de capital 
 
 
    
Această acţiune de control s-a desfăşurat la: 

 Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii (MApN); 
 Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (MAI); 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului  Bucureşti (MAI);  
 Inspectoratul General al Poliţiei Române şi la Inspectoratele de Poliţie ale Judeţelor: Bihor, Cluj, 

Constanţa, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Prahova (MAI); 
 Departamentul pentru Armamente (MApN) şi 
 Direcţia Generală Logistică a Ministerului Administraţiei şi Internelor 

şi a avut următoarele obiective: 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare   
Constatări   
La Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Bihor 

 înregistrarea eronată în contabilitate a investiţiilor efectuate la activele fixe 
corporale, respectiv  la clădirea sediului entităţii controlate. Valoarea estimată 
a erorii constatate a fost de 1.018 mii  lei. 

Pentru înlăturarea abaterii constatate, s-au dispus măsuri de corectare a valorii 
de inventar a imobilului respectiv şi evidenţierea corectă a sistemelor de 
protecţie a valorilor umane şi a materialelor achiziţionate, cu respectarea 
prevederilor legale.  
 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări   
La Inspectoratul General 
al Poliției Române şi la 
IPJ:  Bihor, Cluj, 
Constanţa, Giurgiu, 
Hunedoara, Iaşi şi 
Prahova 

 decontarea nelegală a unor cheltuieli mai mari decât cele legal acceptate prin 
devizele ofertă (manoperă mai mare, cantităţi de lucrări neexecutate sau 
lucrări supradimensionate, transport nejustificat, etc.).  

Prin aceasta nu au fost respectate prevederile Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice şi Ordinului MIRA nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului -
cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii noi cuprinse în programele MIRA. 

Valoarea estimativă a abaterilor constatate însumează 835 mii lei. 

Pentru remedierea celor constatate, au fost dispuse măsuri ce au vizat 
cuantificarea prejudiciilor estimate, recuperarea acestora şi virarea sumelor 
respective la bugetul statului. 

 abateri privind efectuarea inventarierii şi valorificarea rezultatelor acesteia, 
astfel: în listele de inventariere au fost identificate repere, în dreptul cărora 
exista  menţiunea „inventariat doar scriptic”, nu au fost respectate termenele 
stabilite pentru valorificarea rezultatelor inventarierii, inventarierea parțială a 
creanţelor şi datoriilor. 

Prin acestea au fost încălcate prevederile pct. 1 (2), pct. 35 (1) din Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii.  

În timpul şi urmare a controlului au fost inventariate reperele rămase 
neinventariate la finele anului 2010, iar pentru valorificarea rezultatelor 
inventarierii au fost formulate recomandări. 
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La Departamentul pentru 
Armamente 

 existenţa unui decalaj între efectuarea faptică a unor operaţiuni patrimoniale şi 
consemnarea scriptică în documente justificative pentru înregistrarea lor în 
contabilitate. 

Acest fapt contravine prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi 
generează reflectarea unei imagini denaturate a patrimoniului în situaţiile 
financiare.  

S-a recomandat analizarea cauzelor care au generat aceste decalaje şi luarea 
măsurilor corespunzătoare care să asigure reflectarea fidelă a patrimoniului în 
contabilitate. 

 
La Comandamentul 
Comunicaţiilor şi 
Informaticii 

 nu s-au reevaluat la finele anului 2010 elementele patrimoniale de natura 
instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantaţiilor, 
mobilierului, aparaturii birotice şi altor active corporale, fapt ce contravine 
prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  

În timpul şi urmare controlului, entitatea a procedat la reevaluarea activelor fixe 
din patrimoniu, până la finalul controlului fiind înregistrate în contabilitate 
diferenţe din reevaluare în sumă de 1.263 mii lei.   
 

Efectuarea achiziţiilor publice conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Constatări   
La Inspectoratul General 
al Jandarmeriei Române  
şi la Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Bihor 

 inexistenţa procedurilor formalizate aferente activităţii achiziţiilor publice. 

La Comandamentul 
Comunicaţiilor şi 
Informaticii 

 achiziţia de aparatură birotică contrar prevederilor art. 24 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 34/2009.  

La Inspectoratul General 
al Poliţiei Române, la 
Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române şi 
la Departamentul pentru 
Armamente 

 constituirea garanţiilor de bună execuţie cu nerespectarea termenului de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică, stipulat în 
specificaţiile tehnice la documentaţia de atribuire. 

La Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului 
Prahova 

 neîntocmirea în termen a programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2010, precum şi  nefundamentarea şi neactualizarea  acestuia conform 
prevederilor legale. 
 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern  
Constatări   
La Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 
„Dealul Spirii” al 
Municipiului  Bucureşti, 
la Direcţia Generală 
Logistică a Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor şi la  
IPJ Constanţa 
 

 nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 şi a 
pct. 1 „Angajarea cheltuielilor” din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1792/2002.  
Pentru remedierea acestui aspect au fost făcute recomandări  prin care s-au 
dispus entităţilor verificate măsuri privind organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile actelor normative în 
domeniu. 

 

La Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului 
Prahova 

 nerespectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 
pentru aprobarea codului controlului intern/managerial cuprinzând standarde 
de control intern/ management la entitățile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial, în sensul neidentificării riscurilor legate 
de creşterea stocurilor, înregistrarea unor consumuri nejustificate de produse, 
lucrări sau servicii, precum şi a neelaborării unor proceduri pentru toate 
activitățile identificate în registrul de riscuri. 
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Imperfecţiuni 
legislative 

 completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadru al documentației tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de investiţii, în sensul decontării cheltuielilor privind 
organizarea de şantier, numai în baza situaţiilor de lucrări, respectiv 
documente justificative, deoarece s-a constatat că în practică aceste cheltuieli 
se prevăd şi se decontează în cote procentuale, deşi în actul normativ invocat 
este specificată  natura cheltuielilor privind organizarea de şantier; 

 modificarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, în sensul reevaluării  tuturor clădirilor aflate în patrimoniu, inclusiv a 
celor cu durata normală de utilizare expirată; 

 completarea cadrului legal ce reglementează achiziţiile publice (Ordonanța 
Guvernului nr. 34/2006) astfel încât să fie suficient de restrictiv în ceea ce 
priveşte posibilitatea prelungirii duratei de îndeplinire a contractelor de achiziţii 
de lucrări peste termenul stabilit iniţial. 

 
 
 
 
 

 8. Controlul legalităţii utilizării şi rambursării sumelor 
contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor 

garantate de stat la entităţile beneficiare 
 
În cadrul acestei acţiuni de control au fost cuprinse 4 acorduri de împrumut şi 2 contracte externe 
încheiate între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte şi instituţii 
financiare internaţionale, pe de altă parte, fiind verificate un număr de 3 entităţi (Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale SA). 
 
 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

Scurtă prezentare Compania are ca principal obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare 
şi a patrimoniului auxiliar feroviar pentru realizarea activităţii de ansamblu a 
transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele 
siguranţei circulaţiei şi ale tehnologiilor specifice de transport. 

Acţiunea a avut ca temă „Controlul legalităţii utilizării şi rambursării sumelor 
contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la entităţile 
beneficiare” în verificare cuprinzându-se Acordul de împrumut dintre Banca 
Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România privind Proiectul de 
reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, ratificat prin Legea nr. 528/2001 şi a 
urmărit următoarele obiective: 
 

Legalitatea utilizării şi rambursării sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor 
garantate de stat 
Constatări   utilizarea nelegală din împrumut a sumei de 10.655 mii euro reprezentând 

contravaloarea a 18 maşini de cale ferată procurate pentru întreţinerea căii 
ferate, operaţiune care nu făcea obiectul acordului de împrumut, nefiind 
nominalizate în Memorandumul privind rezultatul negocierii cu banca 
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finanţatoare, aprobat de preşedintele României; 

 plata necuvenită a sumei de 2.819 mii euro, prin introducerea incorectă în 
devizele ofertă ale constructorilor, la articole generale, a unor cheltuieli 
destinate consultantului şi experţilor beneficiarului (CNCF CFR SA); 

 organizarea cu mare întârziere a Unităţii de Implementare a Proiectului şi lipsa 
numerică a personalului, în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi contractuale: 

 Memorandumul aprobat de preşedintele României, Secţiunea a 2-a (1) din 
Acordul de împrumut, ratificat prin Legea nr. 528/2001 şi art. III, Secţiunea 
3.01. din Acordul de împrumut subsidiar; 

 Secţiunea a 2-a (1) din Acordul de împrumut încheiat cu Banca Japoneză de 
Cooperare Internaţională (JBIC); 

 Secţiunea 2.02. şi Secţiunea 3.01 din Acordul de împrumut subsidiar încheiat 
cu Ministerul Finanţelor Publice; 

 pct. 3.1.1. „Standardul de Îndeplinire” din Condiţiile Generale ale Contractului 
de consultanţă. 

Cu ocazia verificării s-a constatat existenţa unei fapte pentru care există indicii că a fost săvârşită cu 
încălcarea legii penale, respectiv schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor 
provenite din finanţările rambursabile, prin utilizarea nelegală din împrumut a sumei totale 10.655 mii euro. 

Cazul urmează a fi sesizat organelor de urmărire şi cercetare penală, urmându-se procedurile proprii Curţii 
de Conturi privind aceste fapte. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 13.474 mii euro (echivalent a 58.234 mii lei la 
cursul zilei din data de 04.10.2011 de 4,322 lei/euro). 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
CFR SA a formulat obiecţiuni, punctul de vedere al acesteia nu a fost însuşit de echipa de control. 
 
Concluzii generale  managementul defectuos a condus la utilizarea nelegală din împrumut a sumei 

de 13.474 mii euro. Această situaţie s-a datorat inclusiv organizării cu întârziere 
şi lipsei de personal a Unităţii de Implementare a Proiectului. 

 

Recomandări 
 

 stabilirea sumei reprezentând cheltuieli de consultanţă plătite în mod 
nejustificat şi luarea măsurilor de recuperare a acesteia; 

 luarea măsurilor de asigurare cu personal a Unităţii de Implementare a 
Proiectului la un nivel corespunzător. 

 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsuri pe care 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, 
precum şi pentru intrarea în legalitate. 
 

 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA  
Scurtă prezentare Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA este o companie de 

interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, pe bază de gestiune economică şi autonomie 
financiară. 

Compania asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de 
drumuri publice, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, Planului Naţional de Dezvoltare a Teritoriului şi cerinţele economiei 
naţionale.  

Acţiunea efectuată a avut ca temă „Controlul legalităţii utilizării şi rambursării 
sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la 
entităţile beneficiare”, în verificare cuprinzându-se:  
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 Contractul de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi România 
şi CNADNR, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-
a, ratificat prin OUG nr. 159/2001, aprobat prin Legea nr. 86/2003; 

 Acordul de împrumut dintre Fondul pentru Cooperare Economică 
Internaţională-Japonia (JBIC) şi România privind Proiectul de reabilitare a 
drumurilor, ratificat prin Legea nr. 156/1998; 

 Acordul de împrumut nr. RO 4.757, dintre Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi România, pentru finanţarea Proiectului de 
restructurare a transporturilor, ratificat prin OUG nr. 52/2005, aprobat prin 
Legea nr. 274/2005. 

Acţiunea efectuată s-a desfăşurat la CNADR şi 5 direcţii regionale ale acesteia, 
urmărindu-se următoarele obiective: 

 

Legalitatea utilizării şi rambursării sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor 
garantate de stat 
Constatări   efectuarea de cheltuieli neeligibile în sumă totală de 694 mii euro, din care 

suma de 290 mii euro a fost aferentă unor obiective prevăzute a fi finanţate prin 
alte acorduri de împrumut şi suma de 404 mii euro a reprezentat dobândă la 
plăţile amânate achitată din alte surse; 

 efectuarea de plăţi necuvenite în sumă de 4.476 mii lei, prin ajustarea în mod 
eronat atât a sumelor provizionate, cât şi a celor forfetare, care, în conformitate 
cu prevederile contractuale, nu făceau obiectul ajustării; 

 efectuarea de plăţi necuvenite în sumă de 33 mii euro, reprezentând sume 
aferente programelor de instruire, decontate fără respectarea prevederilor 
contractuale şi fără a se fundamenta necesitatea şi oportunitatea acestora. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi contractuale: art. 1.4,1.6, 
6.10 din Acordul de împrumut subsidiar BEI V; sub-clauza 70.3 pct. (b), Condiţii 
speciale, din contractul încheiat cu FCC Construction; anexa G la contractul nr. 
156/2007 şi Graficul de lucrări, anexă la contract, pentru fazele de achiziţii (II) şi 
construcţii (III). 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 7.618 mii lei, din care 727 mii euro 
(echivalent a 3.142 mii lei la cursul zilei de 04.10.2011 de 4,322 lei/euro) şi 4.476 mii lei. 
 
Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare 
Constatări   neevidenţierea distinctă a fondurilor provenite din credite externe pe fiecare 

proiect; 

 necalcularea şi nereţinerea de către CNADNR a penalităţilor de întârziere 
datorate de către constructor, deşi acesta a înregistrat întârzieri în realizarea 
lucrărilor de construcţii faţă de termenul de finalizare prevăzut în contract; 

 executarea de lucrări suplimentare aferente contractelor de lucrări fără 
aprobarea prealabilă a acestora de către CNADNR, prin ordine de variaţie; 

 executarea şi recepţionarea de lucrări prin nerespectarea indicatorilor tehnico-
economici prevăzuţi în HG nr. 1.138/2008 pentru obiectivul de investiţii 
„Variantă ocolitoare Timişoara DN 6 km. 549+076 şi DN 69 km. 6+430”; 

 neevidenţierea în contabilitate a cheltuielilor pe fiecare obiectiv de investiţie. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale şi contractuale: art. 39 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; clauza 51.2 din Condiţiile contractuale FIDIC, sub-
clauza 2.1 (d)(ii), Condiţii speciale şi Appendix to Bid, anexă la ofertă din 
contractul încheiat cu FCC Construction; HG nr. 1138/2008 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta ocolitoare 
Timişoara DN 6 km 549+076 şi DN 69 km 6+430", documentaţia tehnico-
economică; art.14 pct. b din HG nr. 273/1994 privind aprobarea 
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Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora; art. 12 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 

 
Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale SA a formulat obiecţiuni, o parte din acestea fiind însuşite de echipa de control. 
 

Concluzii 
 generale 

 utilizarea nelegală din împrumuturile supuse verificării a sumei de 7.618 mii lei;

 deficienţe în conducerea şi organizarea evidenţei contabile; 

 executarea şi recepţionarea de lucrări prin nerespectarea indicatorilor tehnico-
economici; 

 gestionarea şi utilizarea ineficientă a fondurilor provenite din împrumuturi, care 
a condus la majorarea costurilor aferente împrumuturilor, precum şi la 
anularea unor sume din aceste fonduri;  

 modul defectuos de implementare a proiectelor finanţate din aceste 
împrumuturi, care a condus la realizarea obiectivelor cu întârziere sau chiar la 
nerealizarea acestora, precum şi la majorarea costurilor proiectelor; 

 gradul scăzut de construcţie/reabilitare de drumuri cu consecinţe asupra 
dezvoltării infrastructurii rutiere. 

 
Recomandări  luarea măsurilor legale în vederea  recuperării sumei de 280 mii euro,

reprezentând plăţi aferente unor obiective care nu sunt prevăzute în Acordul 
de Împrumut BEI V; 

 luarea măsurilor legale în vederea recuperării sumei de 10 mii euro, 
reprezentând plăţi aferente unor servicii de consultanţă pentru obiective care 
nu sunt prevăzute în Acordul de Împrumut BEI V; 

 luarea măsurilor legale în vederea recuperării sumei de 404 mii euro 
reprezentând plăţi efectuate din fondurile alocate din împrumutul BEI V, pentru 
decontarea dobânzilor aferente întârzierilor la plată înregistrate în cadrul 
contractelor  5R8 şi 5R9 încheiate în vederea executării lucrărilor de reabilitare 
DN1 Şercaia - Braşov - Sibiu; 

 luarea măsurilor legale în vederea recuperării plăţilor nelegale în valoare de 
4.476 mii lei reprezentând sume decontate în mod necuvenit constructorului, 
urmare calculului eronat al ajustării valorii lucrărilor executate; 

 luarea măsurilor legale în vederea recuperării plăţilor nelegale în valoare de 
33 mii euro reprezentând servicii de instruire efectuate înainte de termenul 
stabilit prin contractul de consultanţă încheiat între CNADNR SA şi 
SCHUSSLER - PLAN & SEARCH CO; 

 evidenţierea distinctă a fondurilor provenite din credite externe pe fiecare 
proiect, astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul 
operaţiunilor efectuate; 

 departajarea activităţilor efectuate în cadrul contractului de consultanţă 
încheiat de către CNADNR cu ASCOT ENGINEERING SERVICE SRL pe cele 
două surse de finanţare (BEI V şi BEI VI); 

 reglementarea modului de emitere şi aprobare a ordinelor de variaţie printr-o 
procedură specifică, aprobată de ordonatorul principal de credite, care să 
precizeze clar succesiunea în timp a etapelor de aprobare - execuţie -
decontare a lucrărilor suplimentare cuprinse în ordinele de variaţie, necesare 
realizării obiectivelor contractelor de lucrări; 

 iniţierea de către CNADNR, în calitate de agenţie de implementare a 
Proiectului, a demersurilor necesare pe lângă Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii în vederea emiterii unui act normativ care să reglementeze 
situaţia de fapt în cazul contractului de lucrări pentru construcţia Variantei 
Ocolitoare Timişoara încheiat de către CNADNR cu JV Romstrade - Vectra; 

 înregistrarea în contabilitate a obiectivelor de investiţii pe fiecare obiectiv, 
evidenţiindu-se exclusiv cheltuielile aferente investiţiei respective. 
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Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsuri pe care 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA trebuie să le ducă la îndeplinire în 
vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

Pentru măsurile transmise prin decizie, conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
SA nu a formulat contestaţie. 
 
La direcţiile regionale de drumuri şi poduri, unităţi subordonate CNADNR 
Constatări   plata nelegală a sumei totale de 869 mii lei (6 cazuri), în principal prin 

majorarea nejustificată a unor preţuri unitare faţă de ofertă, decontarea dublă a 
unor lucrări, plata necuvenită a unor transporturi neefectuate, situaţii constatate 
de camerele de conturi: Bucureşti, Cluj şi Timiş. Aferent sumelor constatate ca 
fiind plătite necuvenit s-au calculat dobânzi de 79 mii lei; 

 neurmărirea contractelor de lucrări în derulare din punct de vedere al 
conformităţii tehnologiilor utilizate de executanţi cu cele prevăzute în proiectele 
tehnice, situaţie constatată de Camera de Conturi Bucureşti; 

 organizarea şi exercitarea necorespunzătoare a controlului financiar de 
gestiune, prin nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea şi 
gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, situaţie constatată de Camera de 
Conturi Constanţa; 

 neactualizarea graficului de execuţie a lucrărilor şi nedepunerea, de către 
constructor, a graficului valoric pe stadii de execuţie (2 cazuri), situaţii 
constatate de Camera de Conturi Braşov; 

 nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la evidenţierea în patrimoniu a 
lucrărilor de investiţii recepţionate (2 cazuri), situaţii constatate de Camera de 
Conturi Braşov. 

Valorificarea constatărilor s-a efectuat la nivelul camerelor de conturi. 

 
 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Scurtă prezentare Ministerul Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în baza HG nr. 

1635/2009, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, desfăşurându-şi activitatea în 
domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu şi 
gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, 
arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi 
preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea 
calităţii aerului şi zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic. 

Acţiunea efectuată a avut ca temă „Controlul legalităţii utilizării şi rambursării 
sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la 
entităţile beneficiare”, în verificare cuprinzându-se Acordul de împrumut nr. RO 
4.736, încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BIRD), aprobat prin Legea nr. 389/2004. Ministerului Mediului şi 
Pădurilor i-a revenit componenta C - Diminuarea riscului inundaţiilor şi alunecărilor 
de teren. 

Acţiunea efectuată a urmărit următoarele obiective: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare 
Constatări   în perioada 2009-2010 programele de investiţii publice nu au fost prezentate 

anual pe clasificaţia funcţională şi nu au cuprins pentru fiecare obiectiv inclus în 
programul de investiţii informaţiile financiare şi nefinanciare referitoare la 
valoarea totală a Proiectului, creditele de angajament, creditele bugetare, 
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graficul de finanţare, costurile de funcţionare şi întreţinere ulterioare punerii în 
funcţiune, precum şi strategia în domeniul investiţiilor; 

 evidenţierea incorectă a obiectivelor de investiţii finalizate şi recepţionate în 
perioada 2008-2010 şi a cheltuielilor în sumă de 2.328 mii lei, reprezentând 
taxele aferente Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: art. 39 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002 a finanţelor publice, modificată şi completată; art. 6 alin. (1) din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată şi Ordinul nr. 
1917/2005 al ministrului finanţelor publice. 

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 2.328 mii lei. 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Ministerului Mediului şi Pădurilor nu a 
formulat obiecţiuni. 

În timpul acţiunii de control Ministerul Mediului şi Pădurilor a luat măsuri operative pentru înlăturarea 
deficienţelor constatate, respectiv evidenţierea corectă a obiectivelor de investiţii recepţionate şi a 
cheltuielilor reprezentând taxele aferente Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

 
 
 
 

La nivelul structurilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 
autoritate naţională aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor 
În cadrul acţiunii efectuate s-a verificat Acordul de împrumut nr. RO 1.579, încheiat între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, aprobat prin HG nr. 163/2008. 
 

Constatări   plăţi nelegale pentru lucrări şi servicii din cadrul unor proiecte, în sumă totală 
de 2.506 mii lei  (Argeş, Bacău, Bihor şi Mureş); 

 nerespectarea reglementărilor legale şi contractuale referitoare la constituirea 
garanţiilor de bună execuţie a lucrărilor, în sumă de 157 mii lei  (Mureş); 

 nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la recepţia şi evidenţierea în 
patrimoniu a lucrărilor de investiţii executate, respectiv neefectuarea recepţiilor 
la terminarea lucrărilor în sumă totală de 11.289 mii lei finalizate în perioada 
2009-2010, precum şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a investiţiilor 
finalizate în sumă de 15.615 mii lei (Mureş); 

 nereguli constatate în urma evaluării sistemului de control/audit intern (Bihor şi 
Buzău); 

 nerespectarea reglementărilor legale referitoare la achiziţii publice de bunuri, 
servicii şi lucrări (Buzău); 

 nereguli privind organizarea evidenţei contabile a activelor fixe corporale în 
curs de execuţie şi inventarierea acestora (Buzău); 

 nereguli privind administrarea, gestionarea, inventarierea şi evaluarea 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului (Buzău). 
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9. Controlul legalităţii contractării sau garantării  
precum şi a utilizării şi a rambursării  finanţărilor 

rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale 
 

Primăria Municipiului Bucureşti 
Scurtă prezentare Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001, în conformitate cu hotărârile Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti (CGMB).   

Controlul efectuat a avut ca temă „Controlul legalităţii contractării/garantării, precum 
şi a utilizării şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ 
teritoriale” în verificare cuprinzându-se Contractul de finanţare dintre România, BEI 
şi CGMB pentru finanţarea Proiectului privind Infrastructura Urbană în Bucureşti, 
ratificat prin Legea nr. 489/2001 şi a avut următoarele obiective: 
 

Legalitatea utilizării şi rambursării sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor 
garantate de stat 
 
Constatări   nevirarea la bugetul de stat la data de 31.12.2010 a sumei de 83 mii euro 

(echivalent 357 mii lei), reprezentând diferenţa dintre dobânda bonificată şi 
comisioanele percepute din contul împrumutului; 

 plata în mod necuvenit a sumei de 26 mii lei, reprezentând popriri şi comisioane 
care nu fac obiectul împrumutului; 

 neraportarea către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 50 mii euro, 
reprezentând comision de restructurare reţinut de banca finanţatoare din 
împrumut în anul 2004. 

 
Valoarea estimată a erorilor/abaterilor constatate însumează 383 mii lei, venituri suplimentare datorate 
bugetului de stat. 
 
Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative  
 
Constatări   neîncheierea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, deşi 

acestea au fost finalizate de aproape un an; 

 neevidenţierea în contabilitate a unor imobilizări corporale finalizate şi 
recepţionate ca urmare a neînregistrării valorii acestora în procesele verbale 
de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 sumele raportate băncii finanţatoare şi Ministerului Finanţelor Publice nu 
reflectă realitatea, întrucât nu s-au corelat sumele efectiv plătite, sumele 
evidenţiate pe fiecare componentă a Proiectului şi sumele disponibile în contul 
special. Nu au fost respectate prevederile HG nr. 273/2004 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora. 

 
Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti nu a 
formulat obiecţiuni. 
 
Măsuri operative 
 

 PMB a plătit la bugetul de stat suma totală de 264 mii lei, din care suma de 238 
mii lei reprezintă sume aferente diferenţei dintre dobânda bonificată şi 
comisioanele percepute din contul împrumutului şi suma de 26 mii lei 
reprezintă popriri şi comisioane aferente; 

 PMB a raportat către Ministerul Finanţelor Publice în „Situaţia finanţării 
rambursabile la data de 31 iulie 2011” comisionul de restructurare în valoare 
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de 50 mii euro; 

 PMB a încheiat procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 PMB a completat procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor cu 
valoarea investiţiei, pentru componenta Contorizarea vânzării de căldură şi apă 
caldă. 
 

Concluzii generale  managementul defectuos al PMB a condus la prejudicierea bugetului de stat cu 
suma de 383 mii lei, datorită nerespectării prevederilor Acordului de împrumut 
subsidiar; 

 nerespectarea prevederilor legale de către PMB cu privire la recepţia lucrărilor 
şi evidenţa contabilă. 
 

Recomandări  virarea la bugetul de stat a sumei de 119 mii lei, reprezentând diferenţa între 
suma de 383 mii lei care nu a fost virată la bugetul de stat şi suma de 264 mii 
lei, virată la bugetul de stat în timpul controlului; 

 luarea măsurilor necesare pentru încheierea proceselor verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale în domeniu pentru a fi 
evidenţiate în contabilitate imobilizările finalizate şi recepţionate; 

 corelarea sumelor utilizate, în euro, pe cele două componente ale Proiectului 
cu extrasele contului special; 

 elaborarea unei proceduri unitare pentru fiecare instrument de datorie publică.
 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsuri pe care 
Primăria Municipiului Bucureşti trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate. 

 
 
 

10. Controlul respectării prevederilor legale privind 
formarea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea veniturilor 

bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale  
 
 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Scurtă prezentare Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-ANAF este organizată şi funcţionează 

ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice, finanţată din bugetul de stat. 

În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală funcţionează Garda 
Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţiile Generale ale Finanţelor 
Publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, 
ca instituţii publice cu personalitate juridică.  

Acţiunea de control s-a desfăşurat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 
la structurile teritoriale ale acesteia: 

 Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene (42 entităţi subordonate) şi 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili; 

 Garda Financiară şi structurile teritoriale (42 entităţi subordonate); 
 Autoritatea Naţională a Vămilor şi structurile teritoriale (8 entităţi 

subordonate). 
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La nivelul ANAF au fost stabilite prin actele de control următoarele: 
 - mii lei - 

Explicaţii 
Aferent exerciţiu 
financiar 2010* 

Aferent exerciţiu 
financiar 2009 

Aferent exerciţiu 
financiar 2008 

Venituri suplimentare atrase 1.597.922 1.099.200 275.245 
Prejudicii estimate 43.955 6.800 43.519 
Abateri de la legalitate 5.880.479 5.477.400 716.815 
* conţine şi sumele stabilite urmare misiunii de audit de performanţă privind 

colectarea creanţelor impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului public 

Obiectivul general al acţiunii de verificare la nivelul ANAF a avut în vedere
Controlul asupra modului de formare şi administrare a resurselor bugetului general 
consolidat al statului. 

Din acţiunile de control derulate la ANAF, Garda Financiară,  Autoritatea 
Naţională a Vămilor şi structurile subordonate acestora (Direcţii ale Finanţelor 
Publice judeţene, Direcţii Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, secţii 
judeţene ale Gărzii Financiare) se constată în general îmbunătăţirea 
indicatorilor de performanţă ce caracterizează activitatea ANAF în ansamblul
său faţă de perioadele anterioare, însă au fost identificate şi numeroase 
abateri de la legalitate în activitatea structurilor teritoriale mai ales, care au 
afectat gradul de încasare a veniturilor diferitelor bugete faţă de care ANAF 
are atribuţii de colectare.  

Abaterile identificate se regăsesc la majoritatea judeţelor, ceea ce denotă faptul că 
fenomenele negative constatate de către auditorii publici externi au caracter 
general, iar pentru remedierea deficienţelor constatate se impune analiza 
punctuală a acestora şi implementarea rapidă a unor măsuri de  corectare de către 
conducerea ANAF.    

Pentru valorificarea constatărilor înscrise în Rapoartele de control întocmite la 
nivelul structurilor subordonate, Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost 
dispuse măsurile pe care ANAF şi entităţile subordonate trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii 
prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru 
intrarea în legalitate. 
 

La nivelul DGFP judeţene şi al DGAMC  
Constatări Cu privire la organizarea şi conducerea evidenţei analitice pe plătitor a veniturilor 

bugetului general consolidat 
 
 
 

 scăderea din evidenţa analitică pe plătitor a unor sume pentru care nu s-au 
întocmit Decizii de corecţie şi  Note de corecţie obligaţii fiscale; 

 nu există o procedură de analiză prin care să fie detectat riscul ca unii 
contribuabili să diminueze nejustificat (ilegal) obligaţiile de plată la bugetul 
consolidat prin depunerea unor declaraţii rectificative aferente unor perioade de 
declarare anterioare.  
Astfel, în cazul DGFP Bucureşti a fost identificat un exemplu prin care un 
contribuabil a diminuat obligaţiile fiscale aferente impozitului pe veniturile din 
salarii şi contribuţiilor la asigurările sociale prin depunerea unor declaraţii 
rectificative. Ulterior, după demararea verificărilor Curţii de Conturi, acest 
contribuabil a depus din nou declaraţii rectificative prin care a revenit la valorile 
declarate iniţial, însă imediat după aceea a intrat în faliment, iar organele fiscale 
nu au mai reuşit să recupereze la buget sumele cuvenite. Au fost sesizate 
organele de cercetare penală pentru prejudicierea bugetului consolidat; 

 nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru nedepunerea declaraţiilor 
sau depunerea de declaraţii eronate, unităţile fiscale limitându-se numai la 
notificarea contribuabililor în vederea depunerii declaraţiilor; 

 nu au fost stabilite din oficiu  obligaţii de plată în cazul nedepunerii declaraţiilor 
fiscale în cazul  contribuabililor ce nu au depus la termenele prevăzute de lege 
declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul statului şi deconturile de taxă 
pe valoarea adăugată (TVA), aşa cum prevede art. 83 din OG 92/2003 privind 
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Codul de procedură fiscală. Motivaţia generală prezentată de organele fiscale 
din cadrul DGFP judeţene şi DGAMC a fost aceea că nu există deocamdată 
proceduri emise de direcţia de specialitate din cadrul ANAF pentru stabilirea 
obligaţiilor fiscale din oficiu; 

 organele fiscale nu au identificat toţi contribuabilii care au depăşit plafonul de 
scutire a TVA de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei, şi care nu s-au declarat ca 
plătitori de TVA, nu au fost înregistraţi din oficiu şi nici nu au fost supuşi unor 
inspecţii fiscale parţiale pe acest obiectiv; 

 în unele cazuri s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind termenul 
de declarare a contribuabililor inactivi;  

 s-a constatat în unele cazuri menţinerea nejustificată în evidenţa fiscală şi 
contabilă a unor obligaţii fiscale aferente unor  contribuabili radiaţi; 

 necuprinderea în evidenţa fiscală şi în baza de impozitare la sursa impozit pe 
veniturile din arendă a tuturor contribuabililor, persoane fizice, proprietari de 
terenuri agricole, arendate în baza contractelor de arendă;  

 neurmărirea concordanţei dintre valoarea impozitului pe  veniturile obţinute din 
transferul proprietăţilor imobiliare, reţinut şi virat de notarii publici lunar, conform 
D100 şi valoarea impozitului declarat prin D208; 

 neverificarea realităţii declaraţiilor depuse  de contribuabilii persoane fizice care 
desfăşoară activităţi independente (medici veterinari, medici de familie), 
comparative cu veniturile încasate de aceştia de la DSVSA şi CASS.  

 

 Cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii creanţelor bugetare 

  neconcordanţe semnificative  între creanţele bugetare înregistrate în evidenţa 
contabilă şi cele din evidenţa analitică pe plătitor; 

 neînregistrarea în evidenţele contabile a unor creanţe semnificative cu 
consecinţa întocmirii unor situaţii financiare neconforme cu realitatea; 

 nu au fost înregistrate în contabilitatea sintetică şi analitică a creanţelor 
bugetare obligaţiile reprezentând soldul sumei negative a TVA solicitată la 
rambursare, conform deconturilor depuse, respectiv TVA de rambursat; 

 au fost menţinute, în  mod nejustificat,  în  evidenţa analitică şi în evidenţa 
contabilă, în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare” unele 
sume care provin din anii anteriori, cu consecinţa înregistrării eronate a acestor 
sume. 
  

 Cu privire la gestionarea dosarelor fiscale 

 Nerespectarea în unele situaţii a prevederilor legale privind  transferul 
creanţelor fiscale între organele de administrare fiscală: 

 nerealizarea transferului dosarelor fiscale şi nearondarea la noul domiciliu fiscal 
a contribuabililor care şi-au mutat sediul social în alt judeţ; 

 nu au fost luate în toate cazurile măsuri de transmitere a dosarului fiscal în 
termenul legal de maximum 15 zile de la primirea cererii, de transmitere în 
maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare şi de emitere în maximum 3 zile 
lucrătoare a Deciziei de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal. 

  
 Cu privire la stingerea creanţelor fiscale prin aplicarea măsurilor de executare silită

  în numeroase situaţii s-a constatat neinstituirea sau instituirea cu întârziere a 
popririlor asupra conturilor bancare ale debitorilor; popririle instituite asupra 
conturilor bancare ale debitorilor s-au realizat, în unele cazuri, doar pentru o 
parte din obligaţiile fiscale ce figurau neachitate la momentul instituirii popririi; 

 nu s-au instituit sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile pentru toţi debitorii 
administraţi pentru care s-a început executarea silită; 

 ulterior pierderii amânării la plata obligaţiilor fiscale conform OUG nr. 92/2009, 
nu s-a procedat cu celeritate în toate cazurile la valorificarea bunurilor mobile şi 
imobile aduse de contribuabili drept garanţie şi nu s-a procedat la aplicarea de 
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sechestre suplimentare până la plafonul de 150% din valoarea creanţelor 
neachitate; 

 existenţa unor decalaje  mari de timp între datele la care se sechestrează 
efectiv bunurile mobile sau imobile din patrimoniul debitorilor, solicitările 
evaluării acestor bunuri sechestrate, depunerea rapoartelor de evaluare, de 
către evaluatorii agreaţi şi organizarea licitaţiilor în vederea valorificării; 

 organele fiscale nu au solicitat în toate cazurile informaţii privind bunurile 
urmăribile, deţinute de către agenţii economici ce înregistrează obligaţii de plată 
cu scadenţă depăşită; 

 radierea unor agenţi economici care au înregistrat creanţe fiscale fără 
înscrierea organului fiscal la masa credală;  

 numeroase cazuri de intrare în insolvenţă/faliment a unor contribuabili cu datorii 
la bugetul consolidat, ceea ce cauzează ulterior imposibilitatea încasării 
ulterioare de către organele fiscale a creanţelor fiscale. Acest fenomen este 
asociat de regulă cu cesionarea părţilor sociale/vânzarea acţiunilor către alte 
persoane înaintea intrării în faliment, de regulă imposibil de identificat ulterior 
de către organele fiscale pentru atragerea răspunderii: cetăţeni străini non-UE 
(irakieni, libanezi, somalezi, turci, moldoveni, ucraineni etc.) sau cetăţeni români 
aflaţi în situaţii deosebite (persoane având o vârstă înaintată sau fără adăpost, 
etc.). Sunt necesare măsuri ferme de contracarare a acestui fenomen din 
partea ANAF; 

 în numeroase situaţii executarea silită s-a limitat la editarea şi transmiterea 
somaţiilor însoţite de titluri executorii şi nu s-a pus un accent mai mare pe 
aplicarea ulterioară şi a celorlalte forme de executare silită (popriri asupra 
conturilor bancare, poprirea la terţi, sechestrarea şi valorificarea bunurilor).   

 

 Cu privire la activitatea desfăşurată de organele de inspecţie fiscală 

  insuficienta reglementare a criteriilor de selecţie în vederea programării pentru 
inspecţia fiscală a contribuabililor, în vederea creşterii eficienţei activităţii 
organelor de inspecţie fiscală; 

 în anul 2010 cea mai mare parte a fondului de timp disponibil a fost alocată 
pentru derularea inspecţiilor fiscale pentru soluţionarea cererilor de rambursare 
a TVA sau pentru controlul ulterior al rambursărilor de TVA, în detrimentul 
inspecţiilor fiscale din proprie iniţiativă, bazate pe analiza de risc; 

 organele de inspecţie fiscală nu definesc în actele de control întocmite criteriile 
utilizate în alegerea sondajului aplicat pentru selectarea operaţiunilor sau 
documentelor pentru obţinerea asigurării că acestea respectă principiile 
legalităţii şi conformităţii cu normele fiscale şi contabile. Sunt necesare 
proceduri mai clare pentru obligativitatea definirii acestor criterii utilizate în 
alegerea sondajului aplicat pentru fiecare impozit verificat de către organele de 
inspecţie fiscală; 

 nu s-au întocmit documente de analiză şi evaluare a riscurilor ce au stat la baza 
criteriilor de selecţie a societăţilor comerciale, considerate ca fiind cu „risc 
pentru administrarea fiscală”; 

 numeroase situaţii în care organele de inspecţie fiscală nu au cuprins în 
programele de activitate lunară verificări la contribuabilii care au declarat 
achiziţii de la contribuabili inactivi, deşi volumul tranzacţiilor derulate între 
aceştia înregistra valori semnificative,  conform informaţiilor fiscale furnizate de 
Declaraţia 394 „Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional”; 

 neefectuarea, în  toate cazurile, a controalelor tematice, pe baza  actelor de 
control înaintate de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
(DJAOV) prin care au fost stabilite accize suplimentare, în scopul stabilirii 
diferenţelor suplimentare de TVA; 

 în unele cazuri, soluţionarea cererilor de rambursare a TVA cu control ulterior 
nu s-a realizat în limita termenului legal de 2 ani; 
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 organele fiscale nu au urmărit efectuarea de inspecţii fiscale la notarii publici la 
care s-au constatat neconcordanţe între impozitul pe venitul din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal raportat în anul 2009 şi 2010 
prin declaraţiile 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi cel din declaraţiile 
100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; 

 situaţii în care organele de inspecţie fiscală  nu au  solicitat Dosarul preţurilor de 
transfer la agenţii economici verificaţi, deşi aceştia au derulat  tranzacţii cu 
valori semnificative cu părţile afiliate (străine sau române); 

 în anumite situaţii nu s-au avut în vedere toate stările de fapt şi raporturile 
juridice relevante pentru impunere, respectiv nu s-a efectuat investigarea fiscală 
a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus 
inspecţiei sau a altor persoane cu care contribuabilul a intrat în relaţii 
comerciale; 

 situaţii în care nu au fost cuprinse în programul de control în anul 2010 verificări 
la contribuabilii care realizează venituri sub formă de salarii din străinătate 
obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România 
(declaraţia 224).  
 

 Cu privire la modul de verificare a dosarului preţurilor de transfer 

  se constată necesitatea dezvoltării unor proceduri de analiză de risc în 
domeniul preţurilor de transfer, bazate atât pe informaţii deţinute în prezent de 
organele fiscale, cât şi pe informaţii suplimentare obţinute de la contribuabili 
prin intermediul declaraţiilor informative/rectificative privind tranzacţiile derulate 
cu părţile afiliate; 

 direcţia Generală de Inspecţie Fiscală, prin serviciile cu atribuţii în controlul 
preţurilor de transfer, trebuie să acorde în continuare o importanţă deosebită 
pregătirii profesionale a inspectorilor din structurile teritoriale  prin programarea 
unor sesiuni de pregătire profesională. 

 
 Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 

  au fost identificate o serie de abateri de la regularitate şi legalitate, unele cu 
caracter repetitiv, ceea ce denotă că activitatea de control şi audit intern de la 
nivelul ANAF, respectiv a structurilor subordonate nu are deocamdată eficienţa 
necesară unei bune desfăşurări a activităţii. 

 
 Constatările enumerate anterior sunt exemplificate astfel: 

 
Controlul asupra modului de formare şi administrare a resurselor bugetului general consolidat  
A. Cu privire la respectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
veniturilor bugetare conform OMFP nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia şi Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 620/2008 

Constatări  
La Agenţia Naţională 
de Administrare 
Fiscală (ANAF) 
 

 raportarea eronată în situaţiile financiare, respectiv  în formularul  Bilanţ, rândul 
24, a creanţelor bugetului de stat şi implicit în anexa „Situaţia activelor şi 
datoriilor instituţiilor publice”, la data de 31.12.2010,  a sumei de 1.073 mii lei.  

Din verificarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2010 s-a constatat că ANAF 
a raportat eronat în situaţiile financiare, respectiv în formularul Bilanţ, rând 24, 
creanţele bugetului de stat sunt mai mari cu 1.073 mii lei decât  creanţele 
bugetului înregistrate în contabilitatea creanţelor bugetare, respectiv în soldul 
contului 463 „Creanţe ale bugetului de stat”, din balanţa de verificare. 

Abaterea a fost remediată în timpul controlului. 

 raportarea eronată,  în situaţiile financiare, la data de 31.12.2010, respectiv în 
formularul Contul de rezultat patrimonial,  rândul 02 „Venituri din impozite, taxe, 
contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor” a sumei de 2.863.073 mii lei 
şi rândul 04 „Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie 
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specială,, a sumei de 660 mii lei. 

Abaterea a fost remediată în timpul controlului. 

 înregistrarea eronată a sumei de 153.351 mii lei, după cum urmează: 34.017 mii 
lei în conturile de venituri ale bugetului de stat, 97.503 mii lei în conturile de 
creanţe ale bugetului de stat, 21.958 mii lei în contul 473 „Sume în curs de 
clarificare” şi raportarea eronată în situaţiile financiare pentru anul 2010.  

În timpul controlului abaterea a fost remediată prin corectarea înregistrărilor 
efectuate eronat de către DGFP-uri, în exerciţiul financiar 2011.   

 înregistrarea eronată a sumei de 575.076 mii lei, în contul 473 „Sume în curs de 
clarificare” şi nu în conturile de venituri ale bugetului de stat, astfel că situaţiile 
financiare, respectiv  Anexa 2 „Contul de rezultat patrimonial” nu reflectă 
realitatea şi nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a instituţiei. 

În timpul controlului, prin notă contabilă, sumele au fost înregistrate în 
contabilitatea creanţelor bugetare, în contul de rezultat reportat, în exerciţiul 
financiar 2011.  

 neraportarea în situaţiile financiare anuale, respectiv Anexa 32 „Situaţia sumelor 
evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din 
administrarea veniturilor bugetului general consolidat” a sumei de 141.292 mii 
lei. 

Nu au fost respectate prevederile  OMFP nr. 1.917/2005 (*actualizat*) pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, cap. II, pct.2.1. Prevederi generale, care precizează că: “….
…. Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, 
poziţiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum şi a 
performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial”.  

 menţinerea, în  mod nejustificat,  în  evidenţa analitică şi în evidenţa contabilă, 
în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare” a  unor sume care 
provin din anii anteriori şi înregistrarea eronată a unor sume în acest cont. 

Conform balanţei de verificare sintetică pentru creanţe bugetare, la data de 
31.12.2010, soldul contului 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare„ este 
de 11.433.203 mii lei. 

Sumele înregistrate în contul 473, aflate în sold la 31.12.2010 reprezintă: 
 396.400 mii lei,  sume ce urmează a fi restituite fără corespondent în debite; 
 7.004.276 mii lei,  sume achitate în plus de agenţii economici pentru care nu 

există declaraţie; 
 133.648 mii lei,  sume înregistrate eronat şi corectate ulterior (TVA); 
 703.586 mii lei, TVA de recuperat nesolicitat la rambursare de agenţii 

economici; 
 1.266.301 mii lei, plăţi fără document de creanţă (dobânzi, TVA, amenzi, 

penalităţi, confiscări); 
 39.692 mii lei, sume aferente societăţilor aflate în insolvabilitate fără bunuri 

urmăribile care au fost radiate; 
 19.024 mii lei, plăţi în avans persoane fizice cu sistare în anul curent sau care 

ulterior au solicitat anularea, rezilierea contractului; 
 1.870.276 mii lei, sume înregistrate în contul unic. 

 neconcordanţă între soldul contului 5201.47.01.01 „Sume încasate în contul 
unic în curs de distribuire” din Trezorerie (- 21,59 milioane lei) şi soldul contului 
473.47.01.01/473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare/Sume 
înregistrate în contul unic” (1.870 milioane lei), din contabilitatea creanţelor 
bugetare, la data de 31.12.2010. 

 neinventarierea creanţelor bugetare.  

 



Pagina  200   Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

B. Respectarea legalităţii privind formarea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetelor 
componente ale bugetului general consolidat  
Constatări   
 Verificarea modului de realizare a programelor de încasare a veniturilor bugetului general consolidat  
 
La DGFP Caraş-Severin  nerealizarea programului de încasări la bugetul general consolidat şi 

nerealizarea unor indicatori de performanţă. Nu au fost respectate prevederile 
OMFP nr.1348/2009. Valoarea estimativă a abaterii este de 55.142 mii lei. 

Formarea şi evidenţierea  veniturilor bugetului de stat 

Verificarea modului de conducere a evidenţei analitice pe plătitor a contribuabililor 

 

La Direcţiile Generale 
ale Finanţelor Publice 
(DGFP) 

DGFP Hunedoara 
 inventarierea creanţelor nu s-a efectuat în conformitate cu prevederile pct. 28 

din OMFP nr. 2861/2009, conform căruia creanţele faţă de terţi sunt supuse 
verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare ale conturilor de 
creanţe care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi. 
Valoarea estimativă a abaterii este de 975.482 mii lei; 

 DGFP Maramureş 
 neaplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea regimului 

depunerii declaraţiilor fiscale, volumul estimat al amenzilor neaplicate posibil de 
încasat la bugetul de stat fiind de 168.974 mii  lei;  

 DGFP Buzău  
 neîndeplinirea atribuţiilor privind modul de  colectare, gestionare şi evidenţiere a 

TVA din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Valoarea 
estimativă a abaterii este de 33.744 mii lei; 

 DGFP Ilfov 
 nu s-au întocmit Note de corecţii obligaţii fiscale” (anexa 5a la OMEF nr. 

2144/2008) şi după caz nu s-au întocmit “Note de corecţie a declaraţiei 
rectificative cu suplimentare/diminuare de obligaţii”. Aceste documente 
justificative trebuiau întocmite de către Serviciul Gestiune registru contribuabili, 
declaraţii fiscale şi bilanţuri; 

 nu s-au întocmit “Deciziile de corecţie” de către Serviciul Evidenţă pe plătitor;  
 nivelul scăderilor efectuate în anul 2010 pentru care nu s-au întocmit decizii şi 

note de corecţie se ridică la suma de 23.915 mii lei din care sume scăzute care 
nu au avut la bază documente justificative sunt în cuantum de 370 mii lei cu un 
potenţial risc de diminuare a veniturilor statului. Valoarea estimativă a abaterii 
este de 24.285 mii lei. 

 DGFP Teleorman  
 valoarea creanţelor cuvenite bugetului de stat pe anul 2010, înscrise în fişele pe 

plătitori este mai mică cu suma de 24.241 mii lei decât valoarea creanţelor 
înregistrate în acelaşi an în evidenţa contabilă. 

 

Verificarea modului de conducere a evidenţei contabile a veniturilor bugetului de stat 

 DGFP Bucureşti  
 neînregistrarea în evidenţele contabile ale DGFPMB a unei creanţe în sumă 

totală de 690.457 mii lei, cu consecinţa întocmirii unor situaţii financiare 
neconforme cu realitatea; 

 DGFP Satu-Mare  
 neconcordanţe între datele înregistrate în procesele verbale de sechestru şi 

datele înregistrate în contabilitate cont 8047 „Valori materiale supuse 
sechestrului”, cont în afara bilanţului. Valoarea estimativă a abaterii este de 
97.225 mii lei; 
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 menţinerea în evidenţa analitică pe plătitor şi în evidenţa contabilă sintetică şi 
analitică a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor radiaţi. Valoarea estimativă a 
abaterii este de 32.894 mii lei. 

 DGFP Timiş  
 prin nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii veniturilor bugetare, au fost denaturate veniturile de încasat la 
bugetul de stat reflectate în situaţiile  financiare, care trebuie să ofere o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată.  

Soldul contului 473 “Decontări în curs de clarificare”, respectiv valoarea abaterii 
la 31.12.2010 este de 231.616 mii lei.  

 DGFP Mureş  
 menţinerea, în mod eronat, în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de 

clarificare” a unor sume neclarificate o perioada îndelungată de timp şi care nu 
au fost evidenţiate în conturi de venituri bugetare. Din analizarea acestor 
situaţii, s-a constatat faptul că, suma de 33.469 mii lei, a fost înregistrată în 
acest cont în perioada 2001-2010 şi reprezintă: TVA de recuperat - nesolicitată 
la rambursare de agenţii economici; sume achitate în plus de contribuabili 
pentru care nu există declaraţii fiscale; plăţi fără documente de creanţă 
(dobânzi, penalităţi, confiscări); sume aferente unor societăţi aflate în 
reorganizare, faliment, insolvenţă sau chiar radiate de la Oficiul Registrului 
Comerţului. Valoarea estimativă a abaterii este de 33.469 mii lei; 

 înregistrarea eronată în contul 8047 ”Valori materiale supuse sechestrului” a 
unor operaţiuni. Astfel, din analiza soldului contul 8047 a reieşit că, acesta a 
reflectat, valoarea creanţelor agenţilor economici pentru care au fost instituite 
sechestre şi nu valoarea bunurilor sechestrate, rezultând o diferenţă între cele 2 
valori de 42.753 mii lei - sumă cu care a fost denaturant soldul acestui cont. 
Valoarea estimativă a abaterii este de 42.753 mii lei; 

 înregistrarea eronată în contul 8058 ”Creanţe fiscale pentru care s-a declarat 
starea de insolvabilitate a debitorului” a unor operaţiuni. Astfel, au fost înscrise 
în acest cont, creanţele stabilite prin răspunderea solidară a debitorilor în sumă 
de 25.594 mii lei - sumă ce se impunea a fi reflectată în contul 8039 ”Alte valori 
în afara bilanţului”. Valoarea estimativă a abaterii este de 25.594 mii lei. 

 DGFP Sibiu  
 nu au fost înregistrate în contabilitatea sintetică şi analitică a creanţelor 

bugetare, obligaţiile reprezentând soldul sumei negative a TVA solicitate la 
rambursare, conform deconturilor depuse, respectiv TVA de rambursat. 
Valoarea estimativă a abaterii este de 26.350 mii lei. 

 
Gestionarea dosarelor fiscale  

 DGFP Maramureş  

 nerealizarea transferului dosarelor fiscale şi nearondarea la noul domiciliu fiscal 
a contribuabililor care şi-au mutat sediul social în alt judeţ, valoarea debitelor 
neurmărite fiind în sumă de 17.037 mii lei.  

 

Verificarea modului în care se efectuează rambursările de taxă pe valoarea adăugată 

 Majoritatea DGFP judeţene 

 neefectuarea inspecţiei fiscale în termenul legal de 2 ani de la aprobarea rambursării 
TVA cu control ulterior. Valoarea estimativă a abaterii este de 8.424 mii lei.  

 

Verificarea modului de acordare a înlesnirilor la plată de către contribuabili a obligaţiilor bugetare restante 

 DGFP Braşov  
 nerespectarea prevederilor OUG nr.92/009 în acţiunea de acordare a 

amânărilor la plată pentru creanţe restante. Valoarea estimativă a abaterii este 
de 35.423 mii lei. 



Pagina  202   Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

 
Verificarea modului de stingere a creanţelor fiscale prin  aplicarea măsurilor de executare silită în 
conformitate cu prevederile Titlului VIII din O.G. nr.92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

DGAMC 

 nerespectarea procedurilor de executare silită, respectiv netransmiterea 
somaţiilor şi a titlurilor executorii, în condiţiile în care creanţele fiscale 
deveniseră exigibile, nefiind achitate de către debitor la data scadentă. 

Rezultatele obţinute de activitatea de executare silită prin aplicarea procedurilor 
de executare silită constând în instituirea de popriri bancare şi  în popriri asupra 
terţilor neîncasaţi ai debitorilor la bugetul statului, se situează la un nivel redus 
faţă de nivelul arieratelor (sumelor reprezentând obligaţii de plată ale agenţilor 
economici neachitate prin plată voluntară).  Din valorificarea bunurilor supuse 
sechestrului nu s-a reuşit  acoperirea creanţelor debitorilor (în cazurile în care 
au fost organizate licitaţii pentru vânzarea bunurilor), situaţie determinată în 
parte şi de lipsa cererii de bunuri pe piaţa imobiliară.  

La nivelul activităţii de executare silită nu au fost efectuate analize pentru a fi 
luate  măsurile necesare în vederea constatării şi atragerii, după caz, a
răspunderii solidare a instituţiilor bancare, respectiv a terţilor neîncasaţi ai 
debitorilor în cazurile în care aceştia nu-şi îndeplinesc obligaţiile legale. 

S-a constatat că în unele situaţii nu  au fost instituite sechestre asupra bunurilor 
mobile şi imobile, pentru  contribuabilii aflaţi în administrarea DGAMC ce nu    s-
au conformat voluntar la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului public. 

DGAMC a procedat la aplicarea de sechestre asupra bunurilor proprietatea 
debitorilor, dar acest lucru s-a realizat, în unele cazuri, fără a se urmări 
identificarea listei tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitorului, 
astfel încât din totalul bunurilor, sechestrul să fie instituit în special asupra acelor 
bunuri valorificabile şi în limita de 1,5 ori valoarea obligaţiei fiscale de plată. 
Această situaţie s-a datorat în principal necunoaşterii executorilor fiscali din 
cadrul DGAMC a tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitorilor, 
situaţie determinată de numărul insuficient de executori fiscali la nivelul entităţii, 
astfel încât să poată efectua deplasări la toate punctele de lucru ale marilor 
contribuabili (situate pe întreg teritoriul ţării) pentru identificarea tuturor bunurilor 
şi stabilirii situaţiei reale a acestora. În unele situaţii s-a constatat că evaluarea 
bunurilor supuse sechestrului şi valorificarea lor s-a realizat cu întârziere, iar în 
unele cazuri nu a fost efectuată, motivată fiind şi de lipsa fondurilor pentru 
contractarea unor evaluatori. 

 DGFP Ilfov  
 pentru obligaţiile de plată pentru care s-au instituit măsuri asiguratorii, entitatea 

nu deţine o evidenţă clară, completă şi relevantă.  Aceste creanţe nu se 
regăsesc evidenţiate distinct în Sistemul informatic de administrare a creanţelor 
fiscale, neregăsindu-se în fişa sintetică a contribuabililor şi în nici o altă aplicaţie 
informatică, deşi prin adresa ANAF - Cabinet Vicepreşedinte nr. 
1098165/18.12.2009, s-a solicitat ca începând cu 01.01.2010 să se marcheze 
în Sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale.  

Totodată, obligaţiile de plată pentru care s-au instituit măsuri asiguratorii nu se 
regăsesc înregistrate nici în contabilitate ca şi creanţe incerte. 

Valoarea estimativă a abaterii (veniturilor suplimentare) este de 245.488 mii lei. 

 DGFP Covasna  
 neaplicarea celorlalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor bancare, 

executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra bunurilor 
mobile şi imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării 
somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul nu a achitat obligaţiile bugetare 
menţionate în titlul executoriu. Valoarea estimativă a abaterii este de 200.050 
mii lei.  

 nevalorificarea sechestrelor instituite pentru bunurile mobile şi imobile. Valoarea 
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estimativă a abaterii este de 44.469 mii lei. 

 DGFP Timiş  
 neaplicarea celorlalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor bancare, 

executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra bunurilor 
mobile şi imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării 
somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul nu a achitat obligaţiile bugetare 
menţionate în titlul executoriu.  

Neaplicarea în toate cazurile a măsurilor corespunzătoare privind executarea 
silită prin poprire, pentru creanţele fiscale restante recuperabile în cursul anului 
2010, estimate în sumă de 113.072 mii  lei, a condus la diminuarea încasărilor la 
bugetul general consolidat al statului. 

Nevalorificarea sechestrelor instituite pentru bunurile mobile şi imobile; aplicarea 
în cursul anului 2010 a măsurilor privind executarea silită a bunurilor numai 
pentru 69% din totalul creanţelor fiscale restante recuperabile, precum şi 
valorificarea redusă a sechestrelor aplicate, respectiv sechestre aplicate pe 
bunuri în cursul anului 2010 şi nevalorificate până la 31.12.2010, în sumă de 
100.550 mii lei, a condus la diminuarea încasărilor la bugetul general consolidat 
al statului.  

 DGFP Bacău  

 organele de executare din cadrul AFP nu au înscris în somaţiile şi titlurile 
executorii atât obligaţiile de plată datorate cât şi accesoriile aferente, pentru 
acestea întocmindu-se alte titluri executorii.  Valoarea estimativă a abaterii este 
de 94.423 mii lei.  

 DGFP Harghita  
 nu au fost identificate toate veniturile realizate şi nedeclarate pentru impunere 

de persoanele juridice nerezidente. Datorită neutilizării informaţiilor din 
documentele depuse de persoanele juridice române, (declaraţiile 390 respectiv 
300 şi contracte de prestări servicii încheiate cu persoanele juridice străine)    n-
au fost selectate şi transmise aceste firme pentru inspecţie fiscală deşi existau 
indicii privind nedeclararea unor obligaţii fiscale (Impozit pe venit obţinut din 
România de nerezidenţi - Persoane Juridice)  şi diminuarea, pe această cale, a 
sumelor datorate bugetului general consolidat. Valoarea estimativă a abaterii 
este de 73.512 mii lei.  

 DGFP Gorj  
 în urma închiderii procedurii de insolvenţă conform Legii nr. 85/2006, în anul 

2010 au fost radiaţi de la Oficiul Registrului Comerţului un nr. de 433 agenţi 
economici pentru  care suma admisă la masa credală în tabelul definitiv 
consolidat al creanţelor a fost de 75.558 mii lei din care au fost recuperate 
creanţe în sumă de 6.275 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a 
veniturilor de 8,30%, iar creanţele bugetare nerecuperate în valoare de 69.283 
mii lei, au fost scăzute din evidenţa fiscală şi contabilă a creanţelor bugetare. 
Valoarea estimativă a abaterii este de 69.283 mii lei.  

 DGFP Braşov  
 nu au fost aplicate, în mod corespunzător, măsurile de executare silită, impuse 

de O.G. nr.92/2003 în vederea recuperării creanţelor fiscale restante. Valoarea 
estimativă a abaterii este de  47.433 mii lei.  

 DGFP Mehedinţi  
 au fost depistaţi un număr de 72 contribuabili pentru care nu s-a trecut după

termenul de 15 zile de la emiterea somaţiei, la celelalte modalităţi de executare 
silită, iar aceştia aveau obligaţii restante la bugetul consolidat în sumă de 2.523 
mii lei. Prin extinderea eşantionului s-au mai constatat asemenea cazuri şi la 87 
de contribuabili care datorau la finele anului creanţe în sumă de 17.821 mii lei şi 
încă 69 de contribuabili care datorau bugetului suma de 13.100 mii lei. 

Din verificările efectuate la contribuabilii persoane fizice pe linia executării silite 
s-a constatat neaplicarea celorlalte măsuri de executare silită (popriri bancare, 
popriri terţi, etc.) după cele 15 zile de la emiterea somaţiei la un număr de 54 de 
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contribuabili persoane fizice care datorau bugetului general consolidat suma de 
688 mii lei. Valoarea estimativă a abaterii este de 34.132 mii lei.  

 DGFP Satu-Mare 
 neaplicarea celorlalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor bancare, 

executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra bunurilor 
mobile şi imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării 
somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul nu a achitat obligaţiile bugetare 
menţionate în titlul executoriu. Valoarea estimativă a abaterii este de 31.223 mii  lei;

 neaplicarea tuturor măsurilor de executare silită la persoanele fizice care 
înregistrează debite restante. Valoarea estimativă a abaterii este de 27.033 mii lei. 

 DGFP Neamţ  
 anumiţi contribuabili au transferat sume importante din conturile deschise la 

trezoreria statului cu destinaţia transfer sold salarii (peste necesarul real al 
salariilor), deşi soldurile zilnice ale disponibilităţilor băneşti existente în 
trezorerie, aparţinând acestora, erau indisponibilizate de către organul fiscal. 
Sumele sustrase de la plata obligaţiilor fiscale sunt de 7.406 mii lei care se 
adaugă la sumele de 20.214 mii lei reprezentând sumele transferate peste 
necesarul real de salarii. Valoarea estimativă a abaterii este de 27.620 mii lei.  

 DGFP Vaslui  
 după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării somaţiei, chiar dacă 

contribuabilul nu a achitat creanţele fiscale menţionate în titlul executoriu, nu s-a 
trecut la aplicarea celorlalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor 
bancare, executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra 
bunurilor mobile şi imobile). Valoarea estimativă a abaterii este de 23.063 mii lei. 

 

Verificarea modului în care se realizează valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului 

 DGFP Bihor  
 neorganizarea şi neconducerea contabilităţii valorilor materiale confiscate sau 

reţinute în vederea confiscării. Valoarea estimativă a abaterii este de 7.780 mii  lei; 

 nu au fost efectuate reduceri în cotă procentuală de  până la 30% în termenul de 
30 de zile de la data punerii în vânzare, respectiv de 75%  în intervalul de  150 
de zile de la data primei evaluări a bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii în 
proprietatea privată a statului. Valoarea estimativă a operaţiunilor care 
constituie abateri este de 206 mii lei. 

 

Verificarea modului de desfăşurare a activităţii de inspecţie fiscală realizată în anul 2010, de compartimentele 
de specialitate din cadrul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

 La DGAMC  şi DGFP: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Mehedinţi, Sălaj 

 echipele de inspecţie fiscală nu au efectuat analize pentru formularea sau nu, 
după caz, de sesizări penale pentru contribuabilii ce au declarat şi reţinut la 
sursă obligaţii de plată către bugetul statului, dar nu au efectuat plata acestor 
obligaţii în termenul legal; 

DGFP Alba  
 în  unele cazuri, nu au fost cuprinşi în programele de activitate lunară în vederea 

efectuării inspecţiei fiscale generale contribuabilii care au declarat achiziţii de la 
contribuabili inactivi, conform informaţiilor fiscale furnizate de Declaraţia 394. 
Valoarea estimată a abaterii constatate o reprezintă valoarea TVA aferentă 
achiziţiilor de la contribuabili inactivi în sumă de 367 mii  lei precum şi impozitul 
de profit aferent cheltuielilor nedeductibile în sumă de 293 mii lei;  

DGFP Arad  
 nu s-au continuat în toate cazurile controalele pentru stabilirea definitivă a 

creanţelor bugetare, pe baza  actelor de control încheiate de Garda Financiară. 
Nu au fost efectuate verificările privind definitivarea impozitului pe venit în 
cadrul termenului de prescripţie la toate persoanele fizice şi întreprinderile 
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familiale care desfăşoară activităţi independente. În  unele acte de control nu au 
fost prezentate date şi elemente semnificative care să susţină valoarea TVA de 
rambursat; 

DGFP Argeş  
 nu a fost urmărit în toate cazurile modul de aducere la îndeplinire a măsurilor 

transmise prin Dispoziţiile de măsuri, urmare  actelor  întocmite cu ocazia 
inspecţiilor fiscale, iar pentru neconformare  nu au fost aplicate sancţiuni 
contravenţionale. Organele de inspecţie fiscală  nu au  solicitat în toate cazurile 
Dosarul preţurilor de transfer sau acordul de preţ în avans  la agenţii economici 
verificaţi care au derulat  tranzacţii semnificative ca valoare cu persoane afiliate 
române sau străine. Nu s-au avut în vedere toate stările de fapt şi raporturile 
juridice relevante pentru impunere, respectiv nu s-a efectuat investigarea fiscală 
a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus 
inspecţiei sau a altor persoane cu care contribuabilul a intrat în relaţii 
comerciale; 

DGFP Bacău  
 nedispunerea  masurilor asiguratorii în cazul controalelor efectuate. Valoarea 

estimativă a abaterii este de 184 mii lei. Au fost constatate cazuri în care au fost 
declarate achiziţii de bunuri şi servicii de la societăţile comerciale care    şi-au 
declarat activitatea suspendata în anul 2010;  

DGFP Bihor  
 neluarea măsurilor pentru extinderea verificărilor şi asupra altor impozite în 

urma constatării prin Rapoartele de inspecţie fiscală parţială a unor abateri cu 
consecinţe asupra altor obligaţii bugetare. Valoarea estimată a abaterii este de 
5.120 mii lei; 

DGFP Bistriţa-Năsăud 
 neverificarea legalităţii şi realităţii tranzacţiilor derulate de societăţi comerciale 

care în anul 2010 au realizat cifra de afaceri semnificativă şi care au înregistrat 
obligaţii de plată datorate la bugetul consolidat de valori scăzute sau înregistrează 
TVA de rambursat. Valoarea estimativă a abaterii este de 713 mii lei;  

 nu s-a avut în vedere controlul modului de utilizare de către agenţii economici a 
sumelor transferate din Trezorerie, pentru plata drepturilor salariale, deşi 
aceasta reprezintă o zonă potenţială de risc, de sustragere de la plata 
obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului;  

DGFP Botoşani  
 nerespectarea procedurii de selectare a contribuabililor ce urmează a fi supuşi 

controlului conform cu criteriile de selecţie prevăzute în normele metodologice 
aprobate prin OMFP 889/2005 privind Normele  metodologice pentru aparatul 
de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  
Neluarea măsurilor pentru extinderea verificărilor şi asupra altor impozite în 
urma constatării prin Rapoartele de inspecţie fiscală parţială în scopul restituirii 
de TVA a unor abateri cu consecinţe asupra altor obligaţii bugetare. Valoarea 
estimativă a abaterii constatate este de 500 mii lei.  

 neînscrierea în rapoartele de inspecţie fiscală a menţiunilor privind efectuarea 
verificărilor faptice privind existenţa stocurilor de marfă, materiale sau a realităţii 
investiţiei prin deplasarea la faţa locului şi  neprezentarea de elemente concrete 
(cantitate, preţ, sume, valoare) care să justifice TVA de rambursat;  

DGFP Bucureşti  
 declararea eronată, de către unele asociaţii şi fundaţii, a principalei surse de venit, 

ca aparţinând activităţilor fără scop patrimonial, cu consecinţa nestabilirii, 
neevidenţierii şi neîncasării în cuantumul şi la termenul stabilit prin lege a 
impozitului pe profit. Valoarea estimată a abaterii constatate este de 14.374 mii lei. 

 neincluderea în programul de inspecţie fiscală a unor societăţi comerciale care, 
prin “Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe 
teritoriul României” - cod 394 -, au declarat operaţiuni fictive, fără ca, la baza 
acestora, să existe facturi fiscale întocmite şi emise de furnizorii declaraţi. 
Suplimentar se reţine nestabilirea unor creanţe, datorate bugetului general 
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consolidat, în sumă totală 1.925 mii lei; 

 efectuarea de inspecţii fiscale, la societăţi comerciale care au înregistrat 
pierderi în perioada pentru care au solicitat rambursarea TVA, fără a fi analizate 
cauzele înregistrării pierderilor şi dacă, în aceste condiţii, taxa pe valoarea 
adăugată solicitată la rambursare a fost corect determinată. Valoarea estimată 
a sumei cu care trebuia să diminueze rambursarea este de 228 mii lei; 

 neefectuarea inspecţiei fiscale, în situaţia în care acest lucru a fost notificat de 
serviciul Registru contribuabili şi declaraţii persoane juridice, pentru cazurile a 
15 societăţi comerciale care au devenit plătitori de TVA dar s-au declarat la 
administraţia financiară cu multă întârziere. Valoarea estimată a abaterii este de 
1.126 mii lei; 

 urmare modificării bazei de impunere a taxei pe valoarea adăugată cu accizele 
stabilite de organele de inspecţie vamală, controlul constatată nestabilirea unui 
TVA suplimentar datorat bugetului general consolidat, în sumă de 84.663 mii lei; 

DGFP Brăila  
 neluarea măsurilor pentru extinderea verificărilor şi asupra altor impozite în 

urma constatării prin Rapoartele de inspecţie fiscală parţială, în scopul restituirii 
de TVA, a unor abateri cu consecinţe asupra altor obligaţii bugetare. Valoarea 
estimativă abaterii este de 2.432 mii lei; 

DGFP Cluj 
 nu s-au efectuat, în toate cazurile, inspecţii fiscale pentru determinarea 

influenţelor asupra TVA, generate de diferenţele de accize constate de  Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale;   

DGFP Constanţa  
 neefectuarea controlului fiscal  pentru stabilirea diferenţelor de TVA generate 

de diferenţele de accize constate de  Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale.   Valoarea estimativă a abaterilor este de 5.849 mii lei; 

 din analiza efectuată asupra unui eşantion de agenţi economici şi instituţii 
publice, la un număr de 12 instituţii publice şi societăţi comerciale a rezultat că 
obligaţiile salariale declarate prin Declaraţia 100 sunt mai mici decât obligaţiile 
salariale declarate prin Declaraţia 210 cu suma totală de 2.428 mii lei;  

DGFP Dâmboviţa  
 în unele cazuri, în timpul inspecţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate 

sau solicitate special, organele de inspecţie fiscală nu au stabilit: 
 dacă preţurile tranzacţiilor dintre persoanele afiliate sunt la nivelul preţului de 

piaţă; 
 numărul de tranzacţii efectuate, complexitatea acestora, precum şi numărul 

de persoane afiliate implicate în derularea unei tranzacţii; 
 riscul fiscal al preţurilor de transfer; 
 necesitatea solicitării şi după caz termenul de prezentare a dosarului 

preţurilor de transfer; 

DGFP Giurgiu 
 nevalorificarea constatărilor din actele de control întocmite de Garda Financiară 

şi transmise pentru valorificare la DGFP.  Valoarea estimativă a abaterii este de 
707 mii lei; 

 neincluderea în programul de activitate a unor contribuabili, în baza sesizărilor 
primite de la Garda Financiară, prin care se solicită stabilirea prejudiciului total 
adus bugetului de stat, ca urmare a efectuării de tranzacţii comerciale cu firme 
declarate inactive prin OPANAF şi a  neînregistrării în contabilitatea agenţilor 
economici  a tuturor veniturilor realizate din activitatea desfăşurată. Valoarea 
estimativă a abaterii este de 11.217 mii lei; 

DGFP Ilfov 
 neprogramarea şi neefectuarea inspecţiilor fiscale solicitate prin Deciziile de 

instituire a măsurilor asiguratorii emise de Garda Financiară. Valoarea 
estimativă a abaterii este de 2.425 mii lei; 

 necalcularea penalităţilor de întârziere, pentru neachitarea la scadenţă a 
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obligaţiilor fiscale, neînscrierea lor în actele de control, necuprinderea în 
deciziile de impunere emise, precum şi neevidenţierea acestora ca obligaţie de 
plată în fişele pe plătitor. Valoarea estimativă a abaterii este de 137 mii lei;  

DGFP Mureş 
 neluarea măsurilor de extindere a inspecţiei fiscale generale pe perioada de 

prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, în situaţiile în care au fost 
depuse Declaraţii rectificative privind impozitul pe profit; 

DGFP Mehedinţi 
 neprogramarea de inspecţii fiscale la contribuabilii la care s-au constatat 

neconcordanţe între sumele reprezentând impozit pe profit declarat de către 
contribuabili prin declaraţiile 101 privind impozitul pe profit şi cele declarate prin 
bilanţurile contabile;  

DGFP Sălaj 
 neluarea măsurilor pentru extinderea verificărilor şi asupra altor impozite în urma 

constatării prin Rapoartele de inspecţie fiscală parţială în scopul restituirii de TVA; 

DGFP Satu Mare 
 valorificarea necorespunzătoare a constatărilor consemnate în actele de control 

în sensul că au fost emise Dispoziţii pentru întocmirea şi depunerea de 
declaraţii rectificative de către agenţii economici pentru perioadele supuse 
verificării. Valoarea estimativă a abaterii este de 727 mii lei; 

DGFP Sibiu  
 neurmărirea şi neverificarea contractelor încheiate între persoane juridice 

române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, prin 
nedeclararea contractelor încheiate cu persoanele fizice sau juridice 
nerezidente, declarate de persoanele juridice române doar în declaraţia 390. 
Valoarea tranzacţiilor de servicii intracomunitare efectuate cu nerezidenţi, 
declarate de persoanele juridice române doar în declaraţia 390, dar care nu au 
fost raportate potrivit OMEF nr. 2310/2007, totalizează 2.145 mii lei;  

DGFP Suceava  
 neefectuarea inspecţiilor fiscale, pentru identificarea, verificarea locurilor unde 

se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile şi stabilirea stării de 
fapt fiscal. Valoarea estimată a abaterii este de 467 mii lei;  

 nu s-a analizat obiectul rambursării, nu rezultă care sunt operaţiunile 
economice efectuate de agenţii economici, prin care se generează TVA 
deductibil mai mare decât TVA colectat; 

 neefectuarea inspecţiilor fiscale, în cazul tuturor sesizărilor transmise de Garda 
Financiară, pentru valorificare; 

DGFP Timiş  
 necuprinderea în programul de control a agenţilor economici la care s-au 

constatat neconcordanţe rezultate din declaraţiile 300 şi 390; 

Valoarea consecinţelor privind nedeclararea livrărilor intracomunitare de bunuri şi 
servicii (declarate de contribuabilii din statele membre UE şi nedeclarate de 
contribuabilii exemplificaţi prin D390), precum şi operaţiunile de livrări şi achiziţii 
nedeclarate prin D394, a fost estimată de auditori la suma totală de 46.646 mii lei; 

DGFP Tulcea 
 neextinderea verificărilor şi asupra altor impozite în urma constatării, prin 

Rapoartele de inspecţie fiscală parţială întocmite  în scopul verificării 
deconturilor de TVA,  a unor abateri cu consecinţe asupra altor obligaţii 
bugetare,  sau nu s-a avut în vedere apariţia  riscului de prescriere a dreptului 
de a stabili obligaţii fiscale în sarcina contribuabililor  verificaţi. 

 

 Modul de verificare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de 
rambursare 

  nesoluţionarea deconturilor cu control anticipat în termenul de 45 zile prevăzut de 
lege (la DGAMC, DGFP Arad, DGFP Bacău, DGFP Bihor, DGFP Botoşani, DGFP 
Mehedinţi, DGFP Prahova, DGFP Teleorman, DGFP Timiş, DGFP Vâlcea); 
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 neefectuarea controlului ulterior în termenul de 2 ani pentru verificarea 
deconturilor de TVA (la majoritatea DGFP judeţene); 

 lipsa unor documente în baza cărora se pot efectua rambursările de TVA; 

 aplicarea nelegală a prevederilor simplificate privind taxarea inversă;  

 rambursări TVA din operaţiuni efectuate cu contribuabili declaraţi inactivi (la 
majoritatea DGFP judeţene); 

 compensări ale TVA fără temei legal;          

 restituiri ale TVA fără respectarea tuturor prevederilor legale; 

Alte aspecte în ce priveşte activitatea de rambursare a TVA:  

DGFP Bucureşti 
 supradimensionarea achiziţiilor şi livrărilor efectuate pe teritoriul naţional cu 

consecinţa  diminuării profitului impozabil şi implicit a necolectării 
corespunzătoare a taxei pe valoarea adăugată în cazul unor contribuabili; 

DGFP Harghita  
 rambursări nelegale de TVA în cazul unor societăţi cu asociaţi afiliaţi. Valoarea 

estimativă a abaterii este de 3.106 mii  lei; 

DGFP Ilfov  
 stingerea obligaţiilor de plată la TVA prin repunerea TVA respins la rambursare 

sub formă de regularizare într-un decont ulterior. Valoarea estimativă a abaterii 
este de 965 mii lei; 

 rambursare TVA în condiţiile în care TVA dedus din chirii depăşeşte nivelul 
soldului negativ de TVA, fără a se face vreo referire la notificarea autorităţilor 
fiscale cu privire la optarea pentru taxarea acestor operaţiuni; 

 deducere TVA aferentă achiziţiei şi investiţiilor efectuate la un imobil, solicitare
rambursare TVA, fără a mai desfăşura operaţiuni taxabile ulterior rambursării; 

 s-a constatat că la nivelul organelor fiscale nu există o procedură de lucru, în 
sensul urmăririi depunerii declaraţiilor fiscale, colaborării între compartimente şi 
luării măsurilor ce se impun în cazul societăţilor pentru care, ulterior rambursării 
TVA, se dovedeşte că au un  comportament fiscal în afara cadrului legal, 
beneficiind în mod fraudulos de aceste sume de la buget. Nivelul erorilor 
constatate a fost estimat la suma de 646 mii lei; 

 neurmărirea şi neanalizarea comportamentului fiscal ulterior al contribuabilului 
care a beneficiat de rambursare de TVA cu control anticipat, a avut drept 
consecinţă economico-financiară afectarea bugetului de stat, atât prin diminuarea 
acestuia cu sumele rambursate, cât şi prin diminuarea TVA colectat, ca urmare a 
deducerii TVA fără îndeplinirea tuturor condiţiilor legale; 

 rambursarea TVA prin acceptarea la deducere a TVA aferentă lucrărilor de 
construcţii contractate ulterior recepţiei imobilului, societatea prestatoare 
neavând în obiectul de activitate unele lucrări contractate. Neregulile au fost 
estimate la nivelul sumei de 1.119 mii lei, reprezentând TVA acceptat la 
rambursare fără clarificarea aspectelor care determină incertitudini privind 
justificarea legală a unor tranzacţii; 

DGFP Olt  
 din verificările efectuate la DGFP Olt au rezultat o serie de aspecte improprii unei 

bune aplicări a prevederilor legale, întrucât s-a constatat că, prin inspecţiile 
fiscale derulate la agenţii economici care comercializează lingouri de aluminiu, 
organele fiscale au acceptat două modalităţi de aplicare a regimului TVA: atât cel 
al taxării inverse, cât şi cel al taxării normale. A fost solicitată efectuarea mai 
multor reverificări în cazul unor agenţi economici care au derulat operaţiuni de 
comercializare cu lingouri de aluminiu şi care au beneficiat de rambursarea TVA, 
precum şi în cazul altor agenţi economici care au furnizat astfel de lingouri de 
aluminiu către operatorii economici care au solicitat rambursări de TVA. Faţă de 
aceşti agenţi economici există prezumţia implicării în circuite de livrare fictivă a 
unor lingouri de aluminiu în vederea obţinerii nejustificate a unor rambursări TVA. 
Acţiunile de reverificare/verificare dispuse sunt în curs de derulare în vederea 
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stabilirii eventualelor prejudicii la bugetul de stat. 

Pentru a asigura o încadrare legală care să permită clarificarea cadrului legislativ 
prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal reprezentat de dispoziţiile 
referitoare la aplicarea regimului taxării inverse a TVA în cazul operaţiunilor de 
comercializare a deşeurilor de metale neferoase (aluminiu ş.a.), precum şi a 
lingourilor rezultate în urma prelucrării acestor metale neferoase (aluminiu) au 
fost formulate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ; 

 DGFP Sălaj  
 neverificarea conformităţii datelor înscrise în jurnalele de cumpărări ale 

contribuabililor care au solicitat rambursări de TVA cu neconcordanţele din 
D394-informaţii privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul României. 
Valoarea estimată a abaterii este de 2.176 mii lei; 

DGFP Sibiu  
 nu au fost întreprinse  demersuri în vederea identificării şi urmăririi persoanelor 

fizice care au realizat tranzacţii imobiliare şi care au depăşit plafonul de scutire 
de TVA. Valoarea estimată a abaterii este de 130.574 mii lei;  

DGFP Suceava  
 efectuarea inspecţiei fiscale parţiale fără o analiză şi o verificare a corelaţiilor 

din documentele contabile, în vederea descoperirii de anomalii şi stabilirea 
eventualelor implicaţii fiscale, a neidentificării cu claritate a motivului care 
generează TVA deductibil mai mare decât TVA colectat şi a neefectuării de 
verificări încrucişate este neidentificarea şi nestoparea indisciplinei 
contribuabilului, care a beneficiat de rambursări de TVA şi în perioadele ce au 
urmat inspecţiei fiscale. Valoarea estimativă a abaterii este de 1.825 mii lei. 
Organele de control ale Gărzii Financiare Suceava au întocmit procesul verbal 
nr. 800795/01.02.2011 prin care s-au stabilit fapte de evaziune fiscală, s-au 
identificat elemente de natură infracţională, a căror anchetă era în curs de 
desfăşurare, la momentul controlului;  

DGFP Timiş  
 aprobarea şi efectuarea rambursării de TVA în sumă de 2.351 mii lei, în condiţiile

în care obiectul unui contract de leasing financiar nu a fost realizat conform
clauzelor stabilite, respectiv îndeplinirea obligaţiei de plată a preţului de folosinţă a
bunului nu a fost urmată de transmitere a dreptului de folosinţă al acestuia
reprezintă un risc major privind prejudicierea bugetului de stat. 

 

Verificarea modului de evidenţiere şi utilizare a sigiliilor aplicate în cadrul activităţii de inspecţie fiscală şi 
executare silită, aşa cum prevede OPANAF  nr. 1.133/2007 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii de 
inspecţie fiscală şi de executare silită 

 DGFP Satu Mare 
 pe parcursul anului 2010, DGFP Satu Mare nu a utilizat în cadrul activităţii de

inspecţie fiscală şi executare silită sigilii datorită faptului că nu s-au aprovizionat
cu modelul de sigilii prevăzut de OPANAF nr. 1.133/2007. 

 

C. Referitor la abaterile privind impozitarea veniturilor provenite din contractele de arendă şi 
veniturile obţinute de cabinetele individuale - medici de familie şi medici veterinari 

Constatări  nedeclararea de către contribuabili  persoane fizice a  veniturilor în   bani şi/sau 
echivalentul în lei al veniturilor în natură pe baza arendei, respectiv nestabilirea, 
neurmărirea şi neîncasarea impozitului aferent. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 83 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
respectiv a veniturilor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură pe 
baza arendei conform Legii nr.16/1994  şi a contractelor încheiate între părţi, au 
obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la organul fiscal competent, 
pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de 
realizare a venitului. 

Administraţiile fiscale aveau obligaţia să obţină toate informaţiile şi documentele 
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necesare care să conducă la determinarea realităţii situaţiei fiscale a 
contribuabililor care obţin venituri în natură, având la bază Contracte de 
arendare încheiate conform Legii arendării nr.16/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nu şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute  de art. 7, alin.2 
şi alin.3 din Codul de procedură fiscală, referitoare la impunerea, calcularea şi 
încasarea acestei categorii de venit impozabil.  

Au fost solicitate unităţilor administrativ teritoriale (primării) din judeţe  întocmirea 
şi transmiterea unei situaţii a contractelor de arendă aflate în evidenţa acestora 
aferent anului 2009.    

Datorită neaplicării prevederilor legale de mai sus, nu s-au încasat la bugetul de 
stat venituri în sumă totală de 3.660 mii lei, reprezentând impozit pe venit 
neplătit de titularii contractelor de arendare care obţin venituri în natură pe baza 
arendei, la care s-au adăugat accesorii calculate în sumă de 268 mii lei. 

Conform răspunsurilor primite la situaţia solicitată unităţilor administrativ 
teritoriale, a rezultat că ar exista un număr semnificativ de potenţiali contribuabili, 
mult mai mare, comparativ  cu contribuabilii care au depus declaraţii de 
impunere pentru venituri obţinute din arendă pe anul fiscal 2009.  

S-a procedat la estimarea impozitului pe venit. 

  efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabilii - medici de familie  şi medici 
veterinari în vederea stabilirii realităţii declaraţiilor privind veniturile realizate de 
aceşti contribuabili. 

S-a constatat că nu au fost declarate în cuantum real veniturile realizate de 
către contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în 
domeniul  medicinii de familie şi  medicinii veterinare. Aceşti contribuabili aveau 
obligaţia legală să depună la termen la organele fiscale de care aparţineau 
declaraţia privind venitul realizat, până la data de 15 mai ale anului următor 
perioadei în care s-au realizat veniturile. S-a verificat modul în care 
compartimentele de specialitate din cadrul administraţiilor financiare publice au 
urmărit declararea tuturor veniturilor realizate din exercitarea profesiei de medic 
de familie şi medic veterinar. 

Pentru a verifica concordanţa dintre veniturile declarate şi cele efectiv încasate 
de către medicii de familie şi medicii veterinari, s-a colaborat cu Casele 
Judeţene de Asigurări Sociale de Sănătate (CJASS), şi cu  Direcţiile Sanitar 
Veterinare şi Siguranţa Alimentelor (DSVSA) referitor la sumele plătite 
acestora, în conformitate cu contractele de  prestări servicii  încheiate pentru 
anii 2008 şi 2009.  

Evaluarea abaterilor constatate privind impozitul pe venit nedeclarat şi neîncasat la 
bugetul statului aferent veniturilor realizate din exercitarea profesiei de medic de 
familie şi medic veterinar şi nedeclarate  în vederea impunerii pe anii 2008 şi 2009 
pentru eşantionul selectat este în sumă de 3.949 mii lei, care include şi accesoriile.

 
D. Controlul Gărzii Financiare şi  structurilor subordonate 

  se constată îmbunătăţiri evidente în anul 2010 ale activităţii principale a Gărzii 
Financiare constând în prevenirea, descoperirea şi  sancţionarea faptelor de 
evaziune fiscală, însă nivelul eficienţei activităţii acestei entităţi se situează 
deocamdată la un nivel inferior faţă de obiectivele ANAF; 

 deficienţe privind existenţa şi modul de utilizare a criteriilor de selecţie a 
contribuabililor ce urmează a fi verificaţi: 
 lipsa unei proceduri standardizate pe baza căreia să se realizeze selecţia 

pentru control;  
 lipsa unor aplicaţii informatice care să faciliteze identificarea operaţiunilor şi 

contribuabililor cu risc fiscal ridicat; 
 lipsa unei analize calitative asupra datelor şi informaţiilor cuprinse în 

autosesizările formulate de comisari. 

 deficienţe privind respectarea de către comisari a obiectivelor minimale ale 
controlului în cadrul acţiunilor de control inopinat; 
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 deficienţe privind efectuarea pregătirii şi documentării acţiunilor de control 
operativ-inopinat înainte de deplasarea în teren; 

 neîntocmirea unor acte de control sau raportări interne în care să se menţioneze 
obiectivele minimale verificate şi concluziile comisarilor pentru fiecare obiectiv de 
control; 

 acte de control întocmite în unele cazuri superficial, fără investigarea tuturor 
aspectelor prevăzute în tematicile de control;  

 aplicarea deficitară, în unele cazuri, a tuturor măsurilor legale privind 
suspendarea activităţii agenţilor economici conform OUG 28/1999; 

 nerespectarea prevederilor Normelor de lucru ale comisarilor Gărzii Financiare cu 
privire la actele de control şi documentele cu circuit intern ce trebuie întocmite la 
finalizarea acţiunilor de control, respectiv neîntocmirea de acte de control 
(Procese verbale de constatare) la sfârşitul verificărilor în care să se reflecte 
întreaga activitatea de control operativ-inopinat, respectiv obiectivele verificate, 
constatările şi concluziile formulate; 

 deficienţe privind monitorizarea achiziţiilor intracomunitare: 

 deficienţe privind utilizarea aplicaţiei Trafic Control; 

 dezvoltarea insuficientă a aplicaţiei informatice Trafic Control - inexistenţa 
interoperabilităţii cu bazele de date ale ANAF;  

 lipsa unei proceduri de lucru privind monitorizarea şi controlul achiziţiilor 
intracomunitare înregistrate în aplicaţia informatică Trafic Control. 

  deficienţe privind instituirea şi valorificarea măsurilor asiguratorii de către Garda 
Financiară: 

 gradul redus de instituire a măsurilor asiguratorii în situaţiile în care au fost 
constatate indicii ale încălcării legii penale;  

 gradul foarte redus de încasare a obligaţiilor fiscale de către DGFP judeţene 
în cazurile pentru care s-a emis decizie de măsuri asiguratorii;  

 emiterea cu mare întârziere a măsurilor asiguratorii.  

  deficienţe privind transmiterea către organele de executare silită a titlurilor 
executorii provenite din aplicarea de sancţiuni contravenţionale cu amendă: 

 transmiterea cu întârziere către organele de executare a Proceselor verbale 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor neîncasate;  

 neaplicarea măsurilor de imputare către comisari a sumelor provenite din 
sancţiuni contravenţionale pentru care a fost depăşit termenul de 90 de zile 
în care titlurile executorii (reprezentând amenzi neîncasate) ar fi trebuit 
transmise la organele de executare silită.  

  deficienţe privind activitatea de gestionare şi valorificare a bunurilor intrate 
potrivit legii în proprietatea privată a statului (bunuri confiscate): 

 declararea cu întârziere către organele de valorificare a bunurilor confiscate 
neperisabile;  

 deficienţe privind procedura de valorificare a bunurilor perisabile confiscate. 

 deficienţe privind înregistrarea în contabilitate a creanţelor bugetare: 

 lipsa unei proceduri de lucru şi a unui circuit al documentelor conform OMFP 
nr. 946/2005;  

 aplicarea neunitară la nivelul secţiilor judeţene şi a Comisariatului general a 
politicilor contabile referitoare la contabilitatea creanţelor bugetare (situaţiile 
financiare cuprind erori semnificative ce afectează reflectarea fidelă poziţiei a 
financiare). 

 nu au fost elaborate  sistemele de control managerial şi proceduri formalizate pe 
activităţi, impuse de prevederile Ordinul MFP  nr. 946/04.07.2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control managerial. 
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 La Garda Financiară - secţia judeţeană Ilfov: O situaţie deosebită,  care totuşi 
nu caracterizează activitatea Gărzii Financiare în ansamblu, s-a constatat în cazul 
verificării modului de valorificare a bunurilor perisabile confiscate de către 
comisarii Gărzii Financiare Ilfov. Conform prevederilor legale, responsabilitatea 
privind modul de valorificare a bunurilor perisabile confiscate, respectiv 
identificarea clienţilor şi stabilirea preţului, revine agentului constatator, în speţă 
comisarilor Gărzii Financiare.   În acest sens facem referire la unele abateri 
constatate la nivelul Gărzii Financiare Ilfov, referitoare la modul de valorificare de 
către comisarii Gărzii Financiare a legumelor, fructelor,  produselor din carne şi 
alte produse perisabile confiscate de la comercianţii de pe raza judeţului Ilfov: 

 valorificarea la preţuri subevaluate, ca urmare a determinării în mod arbitrar, 
nefundamentat a acestor preţuri;  

 situaţii anormale în care societatea comercială căreia i-a fost confiscată marfa, 
o răscumpără la circa 1/3 din preţul practicat de ea însăşi (la o diferenţă de doar 
5 zile) cu ocazia vânzării de mărfuri similar unui terţ operator economic; 

 identificarea unor cazuri în care societatea comercială căreia i-a fost confiscată 
marfa pentru neprezentarea documentelor de provenienţă, este una din cele trei 
societăţi ofertante “semnificative”, fiind cea căreia i se vinde marfa la un preţ
chiar mai mic decât cel ofertat; 

 derularea formală, superficială sau subiectivă a operaţiunilor privind procedura 
de evaluare, prin stabilirea preţului minim pe baza mediei aritmetice a cel puţin 
trei preţuri obţinute de la operatori economici semnificativi; 

 lipsa unei abordări unitare şi fundamentate privind evaluarea mărfurilor; 

 inexistenţa documentelor care să justifice preţul practicat în zona de desfacere 
a mărfurilor similar celor confiscate şi supuse valorificării (preţul zonei 
constituind în fapt un indicator de raportare pentru determinarea nivelului 
preţurilor de valorificare a bunurilor perisabile confiscate); 

 inexistenţa unor documente care să justifice modul de determinare/selectare a 
ofertanţilor apreciaţi ca fiind “semnificativi”; 

 neîntocmirea proceselor-verbale de predare-primire în care să fie înscrise 
cantităţile de bunuri predate; 

 neîntocmirea în timp real a sesizărilor penale pentru societăţile comerciale 
cărora le-au fost confiscate produse perisabile, constatându-se existenţa unui 
decalaj mare  de timp între momentul confiscării şi data întocmirii sesizării 
penale etc. 

Pentru corectarea abaterilor constatate la Garda Financiară - secţia judeţeană 
Ilfov au fost dispuse măsuri prin decizia emisă. 

 
E. Controlul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi structurilor teritoriale 

Constatări   deficienţe cu privire la modul de înregistrare a creanţelor nominale ale bugetului 
de stat, pe categorii de debitori - persoane fizice sau juridice şi pe categorii de 
impozite şi taxe, astfel:  

 menţinerea nejustificată a unor debite în sold la finele anului deşi debitorii 
persoane juridice au fost radiate de la registrul comerţului; 

 neînregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor justificative prin 
care se evidenţiază creanţe ale bugetului de stat din activitatea vamală; 

 sentinţe definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti competente, prin 
care sancţiunile prevăzute în procesele verbale de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor au fost anulate, sau înlocuite cu cea a avertismentului, 
pentru care nu au fost luate măsurile corespunzătoare de stingere în anul 
2010 şi de scoatere a acestora din evidenţă. 

Serviciile implicate în urmărirea, evidenţierea şi încasarea veniturilor, nu 
efectuează punctajele stabilite în normele nr. 65716/2007  şi nu colaborează în 
mod eficient. 



www.curteadeconturi.ro  Raportul public pe anul 2010 Pagina  213 
 

 
Recomandări 
 

 completarea normelor nr. 65716/2007 privind efectuarea periodică (trimestrial, 
semestrial, anual) a unui punctaj între datele compartimentului contabilitate şi 
cele ale compartimentului juridic, cu precizări specifice serviciului juridic, cu 
privire la situaţia creanţelor aflate în executare silită şi a debitorilor aflaţi în 
stare de insolvenţă, de insolvabilitate, a debitorilor persoane juridice care au 
fost radiate de la registrul comerţului, debitori pentru care a fost declarată 
închisă procedura de insolvenţă, faliment, lichidare judiciară, etc., în vederea 
efectuării înregistrărilor ce se impun, după caz, în evidenţele contabile, pentru 
reflectarea lor corectă în situaţiile financiare trimestriale, anuale; 

 întocmirea unui grafic al circuitului documentelor între compartimentele entităţii 
şi între acestea şi unităţile din cadrul său, difuzarea şi implementarea sa, 
pentru cunoaşterea de către persoanele care au atribuţii în repartizarea, 
transmiterea, înregistrarea şi arhivarea documentelor, în baza cărora sunt 
efectuate înregistrări cu privire la creanţele din veniturile bugetului de stat din 
activitatea vamală, a executării silite a creanţelor bugetare restante, a radierii 
unor societăţi debitoare cu influenţe asupra debitelor înregistrate în evidenţele 
contabile, a trecerii în evidenţă separată a debitorilor insolvabili, alte cazuri. 

 
Constatări   nu se realizează actualizarea obligaţiilor restante prin calculul de majorări şi 

înregistrarea acestora în evidenţa contabilă, pe bază de documente justificative 
(proces verbal, decizie de calcul accesorii) care să reprezinte titlul de creanţă, 
să fie autorizate, înregistrate şi comunicate debitorului în vederea înştiinţării 
acestuia şi în cazul neîncasării să poată fi transmis spre urmărire şi încasare 
organelor de executare silită. 

 

Recomandare Dispunerea măsurilor pentru stabilirea unui cadru unitar de lucru în ceea ce 
priveşte actualizarea periodică a obligaţiilor de plată accesorii, evidenţierea 
acestora în contabilitate pe baza titlurilor de creanţă. 

 

Constatare   ineficienţa, lipsa de comunicare şi punctare între serviciul juridic şi serviciul 
financiar contabilitate, îşi pune amprenta şi asupra operaţiunilor privind 
sechestrele instituite. Astfel, urmare controlului s-au constatat neconcordanţe 
între valoarea bunurilor sechestrate raportate de către compartimentul de 
contabilitate şi cele din evidenţa serviciului de executare silită. 

 

Recomandări  luarea de măsuri de eficientizare a activităţii de colaborare între serviciul juridic 
şi serviciul contabilitate; 

 dispunerea măsurilor de către managementul entităţii necesare pentru 
clarificarea situaţiei bunurilor asupra cărora au fost instituite sechestre, cât şi 
evaluarea acestora şi înregistrarea în evidenţa contabilă; 

 stabilirea unei metodologii specifice activităţii de executate silită şi pentru 
situaţiile în care agenţii economici se află în insolvabilitate. 

 

Constatări   nu au fost luate măsuri de valorificare a bunurilor sechestrate în conformitate cu 
prevederile OG nr. 92/2003 pentru toate situaţiile în care debitorii nu şi-au 
achitat obligaţiile fiscale; 

Cu toate că obligaţiile fiscale ale unor societăţi nu au fost stinse în termen de 15 
zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru, organele de executare 
silită din cadrul DRAOV nu au procedat la valorificarea bunurilor sechestrate. 

 

Recomandare Aplicarea prevederilor legale privind valorificarea bunurilor sechestrate şi 
recuperarea debitelor. 

Constatări   nu se evidenţiază în conturi în afara bilanţului bunurile confiscate de către 
organele de control vamal şi echipe mobile; 
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Având în vedere că bunurile reţinute în vederea confiscării sau reţinute în 
vederea restituirii nu au o valoare certă, iar evaluarea acestora se face în mod 
exclusiv de către comisia de evaluare din cadrul DGFP sau după caz, de către 
unităţile teritoriale ale ANAF, nu pot fi înregistrate în evidenţa contabilă de către 
unităţile teritoriale ale autorităţii vamale. 

În acest context MFP trebuie să analizeze şi să evalueze cadrul legal adecvat 
acestor bunuri pentru instituţiile publice care deţin şi valorifică aceste bunuri. 

 nepublicarea pe pagina oficială a ANV sau a ANAF  a listei debitorilor la bugetul 
de stat (pentru descurajarea acumulării de arierate de către agenţii economici). 

Situaţia descrisă generează riscul ca celelalte structuri din cadrul ANAF să 
acorde restituiri de impozite sau rambursări de TVA, deşi agenţii economici în 
cauză înregistrează datorii vamale, deoarece nu există schimb de informaţii cu 
privire la aceşti debitori, cu riscul. De asemenea, ANAF se află în situaţia de a 
elibera caziere fiscale şi certificate de atestare fiscală unor agenţi economici cu 
debite de TVA şi majorări aferente, aflaţi în evidenţa ANV.  

Recomandarea echipei de control constă în luarea măsurilor ce se impun pentru 
publicarea pe site-ul ANV a debitorilor şi de asemenea găsirea cadrului pentru 
ANAF de a avea o imagine completă asupra obligaţiilor fiscale, privind TVA şi 
majorările de întârziere aferente. 

 nu a fost efectuată inventarierea anuală a tuturor elementelor patrimoniale 
constând în creanţe ale bugetului de stat şi nu au fost valorificate rezultatele 
operaţiunii de inventariere a acestor elemente patrimoniale la încheierea 
exerciţiului bugetar 2010; 

Situaţiile contabile analitice nu au făcut obiectul punctajelor dintre serviciile 
financiar-contabilitate şi juridic de la unităţile subordonate, etapa premergătoare 
întocmirii balanţei de verificare anuale şi a bilanţului contabil. 

Din verificarea efectuată s-a constatat ca ANV a emis procedura operaţională 
PO - 50 DEIAS - 02 privind Inventarierea patrimoniului aparatului central al 
Autorităţii Naţionale a Vămilor, procedura neaplicabilă structurilor teritoriale. 

Realitatea şi conformitatea situaţiilor financiare întocmite şi raportate de entitate 
la încheierea exerciţiului bugetar a elementelor patrimoniale constând în creanţe 
bugetare, nu a fost confirmată prin operaţiunea de inventariere prevăzută de 
dispoziţiile legale.  

 

Recomandări  elaborarea unei metodologii privind inventarierea elementelor patrimoniale 
reprezentând creanţe ale bugetului de stat administrate de unităţile teritoriale; 

 colaborarea celor două servicii din cadrul ANV compartimentul Drepturi 
Vamale, din cadrul Serviciului Tehnici de Vămuire şi Direcţia Supraveghere 
Accize şi Operaţiuni Vamale dar şi cu alte structuri din cadrul ANAF care au 
atribuţii pe linia verificării respectării reglementărilor în domeniul fiscal privind 
calcularea şi recuperarea majorărilor de întârziere datorate pentru neachitarea 
TVA în vamă, pentru societăţile cărora trebuia să li se revoce certificatele de 
amânare de la plată a TVA pentru că prezentau obligaţii bugetare restante. 

 

F. Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 

 
 

În urma verificărilor efectuate de către auditorii publici externi au fost identificate 
o serie de abateri de la regularitate şi legalitate, unele cu caracter repetitiv, ceea 
ce denotă că activitatea de control şi audit intern de la nivelul ANAF, respectiv a 
structurilor subordonate nu are eficienţa necesară unei bune desfăşurări a 
activităţii. 

La DGFP Botoşani  s-a constatat neexercitarea corespunzătoare a auditului intern. În perioada 
2008-2010, auditul intern a efectuat 10 misiuni de audit din 20 planificate iniţial 
potrivit planurilor anuale de audit intern şi planului strategic pentru activitatea de 
audit intern în perioada 2008 - 2010. În perioada menţionată, planurile anuale 
de audit aprobate de ordonatorul de credite nu au fost realizate. Nu au fost 
auditate în ultimii 3 ani sistemele informatice ale instituţiei, care gestionează 
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activitatea de administrare a veniturilor statului şi nici activitatea de  valorificare 
a bunurilor confiscate şi intrate în proprietatea privată a statului. 

La  DGFP Harghita  nu au fost identificate, evaluate şi monitorizate riscurile privind 
activităţile/operaţiunile derulate în entitate:   

 comisia de  monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial al DGFP Harghita a fost constituită doar 
formal, neavând activitate; 

 managementul entităţii  publice controlate  nu a analizat sistematic, cel puţin 
o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, nu a elaborat 
planuri corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor 
riscuri şi nu a numit salariaţi în aplicarea planurilor respective, drept urmare 
Standardul 11 - Managementul riscului -  prezentat în Anexa nr. 1 la OMFP 
nr. 946/2005, nu a fost implementat în entitate; 

 conform Standardului 11 - Managementul riscului - neimplementarea în 
entitate a managementului riscurilor presupune existența unui sistem de 
control ineficient. 

La DGFP Iaşi  analiza riscurilor, anexă a proiectului planului anual de audit, foloseşte o serie 
de criterii  care nu se regăsesc în normele proprii privind exercitarea activității 
de audit public intern în cadrul MFP. 

La DGFP Maramureş  sistemul de control managerial la nivelul anului 2010, n-a fost conceput, 
organizat, implementat şi nu funcţionează. Nu s-a elaborat programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern (planul de management), pe fiecare 
compartiment din entitate, ţinând cont de particularităţile cadrului legal, 
organizaţional, de personal, de finanțare şi de alte elemente specifice, precum 
şi de standardele de control intern. 

 Abateri asemănătoare au fost constatate şi la DGFP: Mehedinţi, Sălaj, Satu 
Mare, Suceava, Vaslui. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

Propunere de modificare a OPANAF nr. 2689/2010 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. 
Completarea acestui ordin prin introducerea unei Anexe la Declaraţia privind 
impozitul pe profit, cod 14.13.01.04 (Declaraţia 101) prin care contribuabilii ce 
declară în declaraţiile anuale de impozit pe profit sume  reprezentând sponsorizări, 
mecenat, burse private etc., să completeze în mod obligatoriu şi o listă cu 
beneficiarii acestor sume, care să cuprindă şi câteva informaţii statistice (nume şi 
prenume/denumire beneficiar, CNP/CUI, suma reprezentând sponsorizarea 
acordată, nr./data contract sponsorizare). Astfel, la  nivelul organelor fiscale vor 
putea fi efectuate analize de risc şi, după caz, va putea fi verificat ulterior modul de 
utilizare a fondurilor primite de către beneficiari, conform destinaţiei convenite. 

Propunere de îmbunătăţire (în sensul clarificării) a cadrului legislativ prevăzut de
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal reprezentat de dispoziţiile referitoare la 
aplicarea regimului taxării inverse a TVA în cazul operaţiunilor de comercializare a 
deşeurilor de metale neferoase (aluminiu ş.a.), precum şi a  lingourilor din acestea. 

Din verificările efectuate la DGFP Olt au rezultat o serie de aspecte improprii unei 
bune aplicări a prevederilor legale întrucât s-a constatat că, prin inspecţiile fiscale 
derulate la agenţii economici care comercializează lingouri de aluminiu, organele 
fiscale au acceptat două modalități de aplicare a regimului TVA: atât cel al taxării 
inverse, cât şi cel al taxării normale. Aceste abordări opuse ale organelor fiscale 
s-au datorat interpretării diferite a prevederilor legale aplicabile regimului TVA. 

  

Concluzii generale 
 

 abaterile identificate se regăsesc la majoritatea judeţelor, ceea ce denotă faptul 
că fenomenele negative constatate de către auditorii publici externi, au caracter 
general şi pentru remedierea deficienţelor constatate se impune dezbaterea 
punctuală a acestora şi implementarea rapidă a unor măsuri de  corectare de 
către conducerea ANAF.    
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Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost dispuse măsurile pe care 
ANAF şi entităţile subordonate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi 
pentru intrarea în legalitate. 

 

 
 

Entităţi din domeniul sănătăţii 
 
În domeniul sănătăţii au fost supuse controlului următoarele entităţi: Agenţia Naţională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale; Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; Serviciul  Judeţean de 
Ambulanţă Sălaj; Institutul  de Boli Cardiovasculare Prof. „Dr. CC Iliescu”; Institutul Naţional de Medicină 
Legală „Mina Minovici” Bucureşti;Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. Brătilă; 
Institutul de Medicină Legală Cluj;  Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba;  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; Spitalul Pneumoftiziologie  Roşiori de Vede;  Spitalul 
Orăşenesc Zimnicea;  Spitalul de Psihiatrie Botoşani;  Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti; Spitalul de 
Psihiatrie Voila-Campina. Acţiunea de control a avut în vedere următoarele obiective: 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări Cu privire la înregistrarea  veniturilor şi a cheltuielilor pe structura clasificaţiei 

bugetare 

  neevidenţierea creditelor bugetare definitive, a angajamentelor bugetare şi 
legale în sumă de 466 mii lei la Institutul Naţional de Medicină Complementară 
şi Alternativă  „Prof. Brătilă”(Bucureşti). 

 
 Cu privire la concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele 

din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi 
înscrise în situaţiile financiare 

  neconducerea evidenţei contabile analitice  a componenţei soldului conturilor 
sintetice în sumă totală de 465 mii lei, abateri consemnate la Direcţia de 
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Medicină 
Complementară şi Alternativă  „Prof. Brătilă” (Bucureşti). 
 

 Cu privire la reflectarea operaţiunilor financiar-contabile în bilanţul contabil şi 
contul anual de  execuţie bugetară 

  situaţiile financiare nu reflectă realitatea, cu suma de 17.990 mii lei, în sensul că: 
 angajamentele legale rămase de plată au fost subevaluate; 
 nu au fost raportate în contul de execuţie  angajamentele de plată; 
 au fost înregistrate eronat active fixe în curs de execuţie pe cheltuieli; 
 nu au fost înregistrate facturi, reprezentând achiziţii de materiale sanitare. 

Astfel de abateri au fost consemnate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală 
„Mina Minovici”. 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări   neorganizarea şi  neexercitarea controlului financiar preventiv şi a controlului 

intern, abateri constatate  la Serviciul  Judeţean de Ambulanţă Sălaj şi Direcţia 
de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 
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Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 
Constatări   au fost identificate venituri suplimentare cuvenite bugetului general consolidat, 

neconstatate, nestabilite, neurmărite în sumă totală de 140.577 mii lei,  astfel: 
 nu au fost evidenţiate şi virate la bugetul statului obligaţii, reprezentând 

tarifele încasate de către  Agenţia Naţională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale  de la furnizorii de medicamente,  obligaţia de plată 
împreună cu dobânzile şi penalităţile datorate nerespectării termenelor 
legale de plată fiind în sumă de 137.504 mii lei; 

 nu au fost evidenţiate, urmărite şi încasate venituri proprii în sumă de 3.073 
mii lei ale entităţilor verificate, reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale prestate (Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” 
Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Institutul 
de Medicină Legală Cluj, Spitalul Orăşenesc Zimnicea - Teleorman). 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări 
 

Cu privire la efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor  elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a 
rezultatelor  acestora, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de 
publicitate imobiliară, asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale 

  neinventarierea tuturor elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv în sumă 
totală de 118.886 mii lei, constatare identificată  la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede (Teleorman) şi la Institutul Naţional de 
Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti; 

 
 Cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, precum şi ale reglementărilor privind inventarierea 
bunurilor din domeniul public al statului 

  nu a fost stabilit regimul juridic al clădirilor aparţinând Direcţiei de Sănătate 
Publică a Municipiului Bucureşti şi la Agenţia Naţională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale, clădirile şi terenurile aflate în administrarea acestor 
entităţi în valoare de  14.689 mii lei  nefiind nici intabulate. 

 
 Cu privire la modul de constituire şi utilizare a  fondurilor pentru desfăşurarea de 

activităţi 
  nerespectarea  termenelor de depunere la trezorerie a numerarului existent în 

casierie de către Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă 
„Prof. Brătilă”, în valoare de 336 mii lei. 

 
 Cu privire la modul de angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor 

bugetare 
  plata nelegală a contravalorii unor servicii  neefectuate sau supradimensionate, 

aşa cum rezultă din  documentele  care au  stat la  baza plăţilor, în sumă de 
561 mii lei (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Institutul de Medicină 
Legală Cluj). Această abatere a generat prejudicii. 

 neutilizarea  procedurii corespunzătoare  de atribuire a contractului de achiziţie 
publică în cazul achiziţiei de combustibil şi a serviciilor de pază de către 
Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti în valoare 
totală de 388 mii lei, precum şi în cazul achiziţionării  bunurilor, serviciilor, 
materialelor sanitare în sumă de 10.077 mii lei (Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti, Spitalul Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - Teleorman, Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă Sălaj). Această abatere nu a generat prejudicii. 
 

 Cu privire la vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, 
concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi 
a UAT, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierea în participaţiune 

  scoaterea din evidenţa contabilă  a  unor bunuri reprezentând mijloace fixe  şi obiecte 
de inventar propuse la casare dar care nu au fost casate şi valorificate, în sumă de 
1.215 mii lei, la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti. 
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 Cu privire la respectarea de către entitate a principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi 
privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale 

  nerespectarea principiul  bunei gestiuni,  cu ocazia achiziţionării 
echipamentelor informatice, ceea ce a condus la cheltuieli neeconomicoase în 
sumă de 415 mii lei la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” 
Bucureşti. 

Pentru  valorificarea constatărilor, au fost emise un număr de 11 decizii prin care s-a dispus remedierea 
abaterilor constatate la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Direcţia de 
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Serviciul  Judeţean de Ambulanţă Sălaj, Institutul Naţional de 
Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă 
„Prof. Brătilă”, Institutul de Medicină Legală Cluj, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul Pneumoftiziologie Roşiorii de 
Vede, Spitalul Orăşenesc Zimnicea. 

 
 
 
 

11. Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a 
patrimoniului statului, legalitatea determinării profitului, obligaţiilor 

către stat şi a situaţiilor financiare pe anii 2009 şi 2010 
 

SC Comalex SA Alexandria 
Scurtă prezentare Are ca obiect de activitate principal: comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. La această 
societate comercială, AVAS este acţionar majoritar. Acţiunea de control a urmărit: 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative de înfiinţare 
Constatări   creanţele cuvenite pe baza contractelor de închiriere, de la un număr de 14 

clienţi, nu au fost încasate de societate, pierzându-se astfel termenul la 
acţiune în condiţiile prescripţiei. Inacţiunea intră sub incidenţa dispoziţiilor 
Decretului nr.167/1958, republicat, privitor la prescripţia extinctivă. 

Valoarea estimată a erorilor/abaterilor constatate însumează 31 mii lei. 

 

Concluzie   evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului statului precum şi 
determinarea profitului, obligaţiilor către stat şi întocmirea situaţiilor financiare 
pe anii 2009 şi 2010, s-a făcut, în general, cu respectarea prevederilor legale
în domeniu. 

Recomandare Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor de recuperare a acestuia. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie, prin care au fost dispuse măsurile pe 
care SC COMALEX SA Alexandria trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea stabilirii întinderii 
prejudiciului şi dispunerea masurilor de recuperare a acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate.   
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12. Controlul utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru acordarea 

de facilităţi de transport unor categorii sociale de beneficiari 
 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători”  SA 
Scurtă prezentare Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” SA, este 

persoană juridică română, cu capital integral de stat, având forma juridică de societate 
comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi cu statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători. 

Scopul „CFR Călători” SA este efectuarea transportului de călători pe calea ferată 
pentru satisfacerea interesului public naţional şi a nevoilor sociale şi de apărare a 
tarii, cu realizarea de profit. 

Începând cu anul 2011, prin programul de restructurare şi redresare economico-
financiară a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” 
SA,  s-a prevăzut reorganizarea structurilor teritoriale prin crearea a 4 Regionale 
de transport feroviar de călători (Muntenia cu sediu în Bucureşti, Banat-Oltenia cu 
sediul în Timişoara, Ardeal cu sediul în Cluj şi Moldova cu sediul la Iaşi) şi 4 
centre comerciale (Craiova, Constanţa, Galaţi şi Braşov). 
Obiectivele verificărilor efectuate au fost următoarele: 
 

Evaluarea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)  

Constatări   organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern în mod deficitar, în 
sensul că nu s-a aplicat viza de control financiar preventiv propriu pe 
contractele economice. 

 

 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele normative de înfiinţare  
Constatări   abateri în emiterea, utilizarea şi decontarea facilităţilor acordate prin bugetul 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru transportul feroviar de 
călători la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR 
Călători” SA: 
 nereguli privind modul de completare a cupoanelor statistice şi  a 

cupoanelor anexă  în cazul facilităţilor de transport acordate veteranilor de 
război, invalizilor şi văduvelor de război (SRTFC ”CFR Călători„ Iaşi, 
SRTFC ”CFR Călători„  Craiova); 

 nereguli privind modul de centralizare a datelor şi de  raportare a 
deconturilor prestaţiilor în cazul facilităţilor de transport acordate veteranilor 
de război, invalizilor şi văduvelor de război (SRTFC ”CFR Călători„  Iaşi, 
SRTFC ”CFR Călători„ Timişoara, SRTFC ”CFR Călători„ Braşov); 

 nereguli privind modul de centralizare a datelor şi de  raportare a deconturilor 
prestaţiilor în cazul facilităţilor de transport acordate eroilor-martiri şi 
luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 (SRTFC ”CFR Călători„  Iaşi, SRTFC ”CFR Călători„ Braşov); 

 nereguli privind modul de centralizare a datelor şi de  raportare a 
deconturilor prestaţiilor în cazul facilităţilor de transport acordate elevilor şi 
studenţilor (SRTFC ”CFR Călători„  Iaşi, SRTFC ”CFR Călători„ Braşov, 
SRTFC ”CFR Călători„ Craiova); 

 neretragerea autorizaţiilor şi/sau permiselor de călătorie pentru persoanele 
care şi-au încetat raporturile de muncă cu entitatea, în cazul personalului 
angajat pe căile ferate române  SRTFC ”CFR Călători„  Iaşi, SRTFC ”CFR 
Călători„ Braşov); 

 nerespectarea dispoziţiilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale 
(SN  TFC ”CFR Călători„ SA). 
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Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 98 mii lei, din care: 49 mii lei venituri 
suplimentare datorate bugetului companiei şi 49 mii lei prejudicii.   

Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului, conducerea Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Călători “ CFR Călători” SA,  şi-a însuşit abaterile constatate şi recomandările auditorilor publici 
externi. 

 

Măsuri operative 
 

 

În timpul acţiunii de control, Societatea Naţională de Transport Feroviar de 
Călători “ CFR Călători” SA,   a luat următoarele măsuri operative: 

 analizarea şi regularizarea parţială cu bugetul de stat a sumelor aferente 
erorilor constatate, la nivelul sucursalelor regionale, privind decontarea 
contravalorii facilităţilor de transport acordate unor categorii sociale de 
beneficiari.   

 
Concluzii 
 

 entitatea nu a gestionat în condiţii de calitate  activitatea economico-financiară.
 

Recomandări 
 

 analizarea şi regularizarea cu bugetul de stat a  sumelor aferente erorilor 
constatate, la nivelul sucursalelor regionale, în decontarea contravalorii 
facilităţilor de transport acordate unor categorii sociale de beneficiari; 

 analizarea abaterilor constatate la nivelul sucursalelor regionale, identificarea 
cauzelor care le-au determinat şi amendarea corespunzătoare a procedurilor 
operaţionale privind emiterea şi decontarea biletelor de călătorie 
gratuită/redusă aferente facilităţilor de transport acordate unor categorii 
sociale de beneficiari; 

 reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit legii şi înregistrarea acestora în 
evidenţa contabilă  a entităţii; 

 completarea  procedurilor  interne  cu  prevederi  referitoare  la  aplicarea  vizei  de 
control financiar preventiv pe toate contractele de achiziţie publică (inclusiv 
acorduri cadru şi contracte subsecvente) şi actele adiţionale la  acestea. 

 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 5 decizii prin care au fost dispuse 40 măsuri pe 
care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” SA şi sucursalele regionale ale 
acesteia  trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în 
legalitate.   
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Obiectivul general  
al auditului financiar 

efectuat asupra conturilor de execuţie a bugetelor autorităţilor şi instituţiilor
publice a fost acela de a se obţine o asigurare rezonabilă cu privire la: 

 modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri 
şi cheltuieli, de către entitatea verificată, dacă acestea sunt în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele 
normative prin care a fost înfiinţată entitatea verificată şi respectă 
principiile legalităţii, regularităţii economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

 situaţiile financiare auditate, dacă acestea sunt întocmite de către entitate 
în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, 
respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine fidelă a 
poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată de entitatea respectivă, 

furnizându-se în acest sens o opinie. 

 

 

Auditorul extern poate 
să-şi exprime 
următoarele  
tipuri de  
opinii de audit: 

a. opinie de audit fără rezerve: se exprimă atunci când în urma misiunii de 
audit financiar, atât pentru entitatea auditată cât şi pentru cele 
subordonate acesteia şi verificate, se constată că modul de administrare a 
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi execuţia bugetelor sunt în concordanţă cu actele 
normative prin care au fost înfiinţate şi au fost respectate principiile 
legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei, iar situaţiile 
financiare auditate sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare 
financiară şi oferă o imagine reală şi fidelă a operaţiunilor economice 
efectuate de entitate; 

b. opinie de audit fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect: 
se exprimă atunci când condiţiile opiniei de audit fără rezerve sunt 
afectate nesemnificativ de existenţa unor evenimente din afara entităţilor 
auditate, iar valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi 
regularitate, extrapolate la nivelul întregii populaţii auditate, se situează 
sub pragul de semnificaţie; 

c. opinie de audit cu rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului: 
se exprimă atunci când auditorul se află în imposibilitatea aplicării 
procedurilor de audit considerate ca fiind necesare, deoarece entitatea
auditată şi/sau entităţile subordonate acesteia nu furnizează toate actele, 
documentele şi informaţiile deţinute; 

d. opinie de audit adversă: se exprimă atunci când se constată că una din
condiţiile opiniei fără rezerve nu este îndeplinită, precum şi când au fost 
constatate fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu 
încălcarea legii penale; 

e. imposibilitatea exprimării unei opinii de audit se declară atunci când 
auditorii nu sunt în măsură să formuleze o opinie pentru că nu au reuşit să 
obţină probe de audit suficiente şi adecvate  
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1. Auditul financiar asupra conturilor de execuţie 
a bugetelor componente ale bugetului general consolidat 

 
 
 

Conform art. 26 din 
Legea nr. 94/1992, 
republicată, 
Curtea de Conturi 
efectuează  
auditul financiar  
asupra următoarelor  
conturi de execuţie: 

 contul general anual de execuţie a bugetului de stat; 

 contul anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat; 

 conturile anuale de execuţie a fondurilor speciale; 

 conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, ale municipiului Bucureşti, 
ale judeţelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor, ale 
oraşelor şi comunelor; 

 contul anual de execuţie a bugetului trezoreriei statului; 

 conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice autonome; 

 conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, de 
la bugetele locale şi de la bugetele fondurilor speciale, după caz; 

 conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii; 

 contul general anual al datoriei publice a statului; 

 conturile anuale de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile;  

 alte conturi de execuţie a unor bugete prevăzute de lege. 

 

 

 

Curtea de Conturi 
exercită activitatea de 
audit financiar asupra 
conturilor anuale de 
execuţie ale bugetului 
public consolidat, 
urmărind, în principal: 

 exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare, aşa cum sunt stabilite în 
reglementările contabile în vigoare; 

 evaluarea sistemelor de management şi control la autorităţile cu sarcini 
privind urmărirea obligaţiilor financiare către bugete sau către alte fonduri 
publice stabilite prin lege ale persoanelor juridice sau fizice; 

 utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, 
conform destinaţiei stabilite; 

 calitatea gestiunii economico-financiare; 

 economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice; 

 evaluarea activităţii de control financiar propriu şi de audit intern a entităţilor 
verificate. 
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1.1. Auditul financiar asupra contului general de execuţie  
a bugetului de stat pe anul 2010 

 

 
Misiunea de audit financiar a contului general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2010 s-a 
desfăşurat la sediul Ministerului Finanţelor Publice. 

Scurtă prezentare  Ministerul Finanţelor Publice este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având în subordonare şi 
coordonare structuri teritoriale, fiind direct răspunzător de gestiunea bugetului de 
stat. 

Misiunea de audit financiar s-a desfăşurat la sediul ministerului şi structurilor 
subordonate din teritoriu şi a avut următoarele obiective:  

 

Contul de execuţie a bugetului de stat pe anul 2010, sintetic se prezintă astfel:    
   

        - milioane lei - 

Indicatori sintetici 
Prevederi /Credite 

bugetare aprobate prin 
Legea nr. 11/2010 

Prevederi/ Credite 
bugetare definitive 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate 

% 
faţă de prevederi 
/credite definitive 

Venituri 66.654,3 69.731,9 66.546,5 95,4 

Cheltuieli 101.678,4 106.678,3 102.627,7 96,2 

Deficit (35.024,1) (36.946,4) (36.081,2) (97,6) 

% deficit in PIB* (6,8) (7,2) (7,0) X 
 * Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2010 este de 513.640,8 milioane lei. 

Din analiza datelor privind execuţia bugetului de stat la 31 decembrie 2010 rezultă că: 

  încasările realizate în sumă de 66.546,5 milioane lei, sunt cu 3.185,4 
milioane lei (4,6%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive;  

 plăţile efectuate, în sumă de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 milioane 
lei (3,8%) sub nivelul creditelor bugetare definitive; 

 deficitul bugetar în sumă de 36.081,2 milioane lei, este cu 865,2 milioane lei 
(2,4%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive.  

În indicatori sintetici, execuţia bugetului de stat pentru perioada 2005-2010 este prezentată în tabelul de 
mai jos: 

          - milioane lei - 

Anul Indicatori sintetici Venituri Cheltuieli Deficit % deficit în PIB* 

2005 

Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004 35.736,7 38.795,5 -3.058,8 -1,1 

Prevederi bugetare definitive 36.433,3 39.750,5 -3.317,2 -1,2 

Realizări 36.599,5 38.782,4 -2.182,9 -0,8 

Faţă de prevederi definitive % 100,4 97,5 65,8  

2006 

Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 379/2005 42.822,6 43.655,2 -832,6 -0,2 

Prevederi bugetare definitive 41.676,0 52.269,4 -10.593,4 -3,1 

Realizări 40.698,1 51.235,6 -10.537,5 -3,1 

Faţă de prevederi definitive % 97,6 98,0 99,5  

2007 
Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 486/2006 55.575,5 64.630,4 - 9.054,9 -2,2 

Prevederi bugetare definitive 55.133,4 70.640,8 -15.507,4 -3,8 
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Anul Indicatori sintetici Venituri Cheltuieli Deficit % deficit în PIB* 

Realizări 48.984,6 64.373,5 -15.388,9 -3,8 

Faţă de prevederi definitive % 88,8 91,1 99,2  

2008 

Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 388/2007 67.004,7 78.868,0 -11.863,3 -2,4 

Prevederi bugetare definitive 73.661,6 85.044,4 -11.382,8 -2,3 

Realizări 61.151,0 80.886,4 -19.735,4 -3,9 

Faţă de prevederi definitive % 83,0 95,1 173,3  

2009 

Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 18/2009 75.689,70 94.767,50 -19.077,80 -3,9 

Prevederi bugetare definitive 56.585,80 98.420,40 -41.834,60 -8,5 

Realizări 56.434,80 89.851,70 -33.416,90 -6,8 

Faţă de prevederi definitive % 99,7 91,2 79,8   

 

 

2010 

 

 

Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr. 11/2010  66.654,3 101.678,4  -35.024,1  -6,8 

Prevederi bugetare definitive  69.731,9 106.678,3  -36.946,4  -7,2 

Realizări  66.546,5 102.627,7  -36.081,2  -7,0 

Faţă de prevederi definitive % 95,4  96,2 97,6  

* Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2005 este de 287.186,3 milioane lei; pentru anul 2006 este de 342.418 milioane lei; 
pentru anul 2007 este de 404.708,8 milioane lei; pentru anul 2008 este de 503.959 milioane lei; pentru anul 2009 este de 491.273,7 
milioane lei; pentru anul 2010 este de 513.640,8 milioane lei. 

 
Grafic, indicatorii sintetici ai bugetului de stat din tabelul de mai sus, se prezintă astfel: 
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Din analiza comparativă a datelor de mai sus privind evoluţia execuţiei bugetului de stat pentru perioada 
2005-2010 se observă că deficitul bugetar a crescut de la an la an, atât în sume absolute cât şi ca procent 
în PIB, faţă de prevederile bugetare definitive. 
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Grafic, deficitul bugetului de stat în perioada 2005-2010 (% PIB), se prezintă astfel: 
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Modul de întocmire şi elaborare a bugetului de stat pe anul 2010 

 
VENITURILE BUGETULUI DE STAT 
 
Prevederi bugetare aprobate iniţial şi prevederi definitive 
 
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010, în bugetul de stat s-a estimat la venituri suma 
de 66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli suma de 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane 
lei reprezentând 6,8% din PIB. 

Veniturile bugetului de stat realizate în anul 2010 au fost în sumă de 66.546,5 milioane lei, cu 107,8 
milioane lei mai mici decât veniturile prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2010. Se constată 
astfel o bună estimare a veniturilor bugetului de stat pentru anul 2010 pe ansamblu. În detaliu, pentru 
principalele capitole de venituri estimarea se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 - milioane lei -  

Denumirea venitului bugetar Estimare iniţială 
Estimare 
definitivă 

Încasări 
efective 

% 
faţă de estimarea 

definitivă 
Impozit pe profit - din care: 11.561,5 9.964,5 10.090,9 101,27 

Impozit pe profit de la agenţii economici 10.289,0 9.644,5 9.814,0 101,76 
Impozit pe profit de la băncile comerciale 1.272,5 320,0 276,8 86,51 

Alte impozite pe venit,profit si câştiguri 1.375,6 930,0 838,2 90,13 
Impozit pe venit 19.043,1 17.849,1 17.852,3 100,02 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (14.665,2) (13.574,6) (14.327,2) 105,54 
Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital 2,0 2,0 0,0 2,48 
Impozit pe salarii 10,0 0 5,9  
Impozite si taxe pe proprietate 80,0 6,2 4,5 72,43 
Taxa pe valoarea adăugata 35.548,8 39.050,0 49.480,8 126,71 
Sume defalcate din TVA (17.071,3) (15.388,1) (14.982,8) 97,37 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 16,1 17,6 16,4 93,35 
Accize 16.886,3 16.358,1 16.212,3 99,11 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor,etc. 546,6 631,3 730,1 115,65 
Taxe vamale si alte taxe pe tranzacţiile internaţionale 710,5 577,0 574,0 99,48 
Alte impozite si taxe fiscale 100,9 54,8 44,1 80,41 
Contribuţiile angajatorilor 271,4 191,5 220,9 115,34 
Contribuţiile asiguraţilor 200,0 180,0 174,2 96,76 
Venituri din proprietate 3.822,2 5.755,1 4.862,9 84,50 
Venituri din dobânzi 500,0 190,0 198,1 104,27 
Venituri din prestări de servicii si alte activităţi 3.070,0 1.138,4 1.149,6 100,98 
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 2,6 176,6 209,2 118,45 
Amenzi,penalităţi si confiscări 417,6 407,7 394,4 96,74 
Diverse venituri 821,9 1.178,8 1.304,5 110,66 
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Denumirea venitului bugetar Estimare iniţială 
Estimare 
definitivă 

Încasări 
efective 

% 
faţă de estimarea 

definitivă 
Transferuri voluntare,altele decât subvenţiile 0,8 4,5 6,3 141,62 
Venituri din valorificarea unor bunuri 50,1 290,8 282,6 97,18 
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 2,5 6,1 6,3 103,30 
Subvenţii (de la UE) 3.280,0 3.280,0 953,7 29,08 
 

Dacă pe ansamblu estimarea veniturilor s-a situat la un nivel apropiat de veniturile efectiv încasate în anul 
2010, se observă totuşi că unele venituri bugetare au fost supraestimate iniţial, urmând ca în cursul anului 
prognozele să fie redimensionate în funcţie de gradul efectiv de colectare al acestora. 

Astfel, veniturile supraestimate iniţial au fost: impozitul pe profit de la băncile comerciale, impozite şi taxe 
pe proprietate, taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale, alte impozite şi taxe fiscale, 
contribuţiile angajatorilor, venituri din dobânzi, venituri din prestări servicii şi alte activităţi şi subvenţii de la 
UE. 

Efectul supraestimării iniţiale a fost contrabalansat pe ansamblu de subestimarea următoarelor venituri 
bugetare: taxa pe valoarea adăugată; taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor, etc.; 
venituri din proprietate; venituri din taxe administrative, eliberări permise; diverse venituri; transferuri 
voluntare, altele decât subvenţiile; venituri din valorificarea unor bunuri; încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate.  

 
Execuţia veniturilor bugetului de stat 
 

Veniturile bugetului de stat realizate în anul 2010 sunt în sumă de 66.546,5 milioane lei şi se prezintă în 
structură astfel: 

          - milioane lei - 

Denumirea indicatorilor 
 

Prevederi 
bugetare definitive 

Încasări 
realizate 

% faţă de 
prevederile 
definitive 

A 1 2 3=2/1 

VENITURI TOTAL, din care: 69.731,9 66.546,5 95,4 
I.VENITURI CURENTE 65.700,5 64.824,7 98,6 
A. VENITURI FISCALE din care: 56.477,9 56.304,7 99,6 
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 15.171,0 14.454,2 95,2 
Impozit pe profit 9.964,5 10.090,9 101,2 

 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 930,0 838,2 90,1 
Impozit pe venit, din care: 17.849,1 17.852,3 100,0 

 Impozit pe venituri din salarii 12.835,8 13.002,9 101,3 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) (13.574,6) (14.327,2) 105,5 
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 2,0 0,0 0,0 
A2. IMPOZIT PE SALARII - 5,9 - 
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE, din care: 6,2 4,5 72,4 
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 6,2 4,4 71,0 
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII, din care: 40.668,9 41.222,0 101,3 
Taxa pe valoarea adăugată 39.050,0 39.246,0 100,5 

TVA încasată 39.050,0 49.480,8 126,7 
 TVA restituită (se scade) - (10.825,7) - 
 Majorări de întârziere aferente TVA - 590,9 - 
Sume defalcate din TVA (se scad) (15.388,1) (14.982,8) 97,3 
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 17,6 16,4 93,3 
Accize 16.358,1 16.212,3 99,1 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

631,3 730,1 115,6 

A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE 
INTERNAŢIONALE 

577,0 574,0 99,4 

Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 577,0 574,0 99,4 
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 54,8 44,1 80,4 

Alte impozite şi taxe fiscale 54,8 44,1 80,4 
B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 371,5 395,0 106,3 
Contribuţiile angajatorilor 191,5 220,9 115,3 
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Denumirea indicatorilor 
 

Prevederi 
bugetare definitive 

Încasări 
realizate 

% faţă de 
prevederile 
definitive 

Contribuţiile asiguraţilor 180,0 174,1 96,7 
C. VENITURI NEFISCALE  8.851,1 8.125,0 91,7 
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5.945,1 5.061,0 85,1 
Venituri din proprietate 5.755,1 4.862,9 84,4 
Venituri din dobânzi 190,0 198,1 104,2 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 2.906,0 3.064,0 105,4 
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 1.138,4 1.149,6 100,9 
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 176,6 209,2 118,4 
Amenzi, penalităţi şi confiscări 407,7 394,4 96,7 
Diverse venituri 1.178,8 1.304,5 110,6 
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 4,5 6,3 141,6 
II. VENITURI DIN CAPITAL 290,8 282,6 97,1 
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 6,1 6,2 103,3 
IV. SUBVENŢII 454,5 500,9 110,1 
SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI 

3.280,0 953,7 29,0 

SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE - (21,6) - 
 
Realizarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 comparativ cu anul 2009, precum şi ponderea 
acestora în totalul încasărilor şi în PIB, este prezentată în tabelul următor: 

          - milioane lei - 

INDICATORI 
Încasări realizate 

Procent 
în total (%) 

Ponderea în 
PIB (%) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
A 1 2 3 4 5 6 

VENITURI - TOTAL din care: 56.434,8 66.546,5 100,0 100,0 11,5 13,0 
I. VENITURI CURENTE, din care: 55.495,4 64.824,7 98,3 97,4 11,3 12,6 
A. VENITURI FISCALE, din care: 48.152,9 56.304,7 85,3 84,6 9,8 11,0 
Impozit pe profit 10.617,1 10.090,9 18,8 15,2 2,2 2,0 

Impozit pe profit de la agenţii economici 9.389,8 9.814,0 16,6 14,8 1,9 1,9 
Impozit pe profit de la băncile comerciale 1.227,3 276,9 2,2 0,4 0,3 0,1 

Impozit pe venit 18.546,3 17.852,3 32,9 26,8 3,8 3,5 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) (14.993,1) (14.327,2) (26,6) (21,5) (3,1) (2,8) 

Impozit pe salarii 5,0 5,9 - 0,01 - - 
Taxa pe valoarea adăugată 34.322,4 39.246,0 60,8 59,0 7,0 7,6 
Sume defalcate din TVA (se scad) (17.248,9) (14.982,8) (30,6) (22,5) (3,5) (2,9) 
Accize 14.272,1 16.212,3 25,3 24,4 2,9 3,2 
Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului UE 655,5 574,0 1,2 0,9 0,1 0,1 
B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 414,7 395,0 0,7 0,6 0,1 0,1 
C. VENITURI NEFISCALE 6.927,8 8.125,0 12,3 12,2 1,4 1,5 
II. VENITURI DIN CAPITAL 39,4 282,6 0,1 0,4 - 0,1 
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 1,9 6,2 - 0,01 - - 
IV. SUBVENŢII - 500,9 - 0,8 - 0,1 
SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL 
PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI 980,1 953,7 1,7 1,4 0,2 0,2 
SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE (82,0) (21,6) (0,1) (0,03) - - 
*Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, 513.640,8 milioane lei. 
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Grafic, veniturile fiscale ale bugetului de stat în perioada 2005-2010, se prezintă astfel: 
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Din analiza veniturilor fiscale ale bugetului de stat s-a constatat că în perioada 2005-2010, veniturile 
fiscale ale bugetului de stat au crescut an de an, de la 34.531,2 milioane lei în 2005, la 56.304,7 milioane 
lei în anul 2010. 

În anul 2009 s-a înregistrat o scădere a acestora faţă de anul 2008, suma lor fiind de 48.152,9 milioane lei, 
ca efect al crizei economice.  

Grafic, ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB în perioada 2005-2010, se prezintă astfel: 
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Ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB, în perioada 2005-2010 a înregistrat o scădere de la 12,7% în 
anul 2005, la 11,5% în anul 2009, iar în anul 2010 a crescut la 13,0%, urmare creşterii accizelor, precum 
şi a cotei de TVA de la 19% la 24%.  
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Grafic, ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului de stat în totalul veniturilor, în anul 2010, 
se prezintă astfel: 
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Veniturile încasate la bugetul de stat în anul 2010 (inclusiv cotele şi sumele defalcate din impozitul pe 
venit pentru bugetele locale de 14.327,2 milioane lei şi sumele defalcate din TVA de 14.982,8 milioane 
lei), sunt în sumă de 95.856,5 milioane lei şi reprezintă 18,7% din PIB. 

Cea mai mare parte a veniturilor realizate în anul 2010 o constituie veniturile curente (97%) din care, 
veniturile fiscale reprezintă aproximativ 87% iar cele nefiscale 12,5%. Analizând componenţa impozitelor 
şi taxelor asupra bunurilor şi serviciilor, cea mai importantă creştere au înregistrat veniturile din taxa pe 
valoarea adăugată, urmare creşterii cotei de impozitare de la 19% la 24% (prin aprobarea OUG nr. 
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi alte măsuri financiar-
fiscale, ordonanţă prin care a fost majorată cota standard de TVA, de la 19 la 24% începând cu data de 1 
iulie 2010), respectiv creşterii veniturilor din accize, ca urmare a majorării nivelului din accizare aplicat de 
la data de 01.01.2010 a cursului mediu Lei/Euro luat în calcul la plata accizelor pentru anul 2010, precum 
şi a creşterii cuantumului accizei la unele produse. 

 

I. VENITURI CURENTE 

 Impozitul pe profit încasat, în sumă de 10.090,9 milioane lei, cu 126,4 milioane lei (1,2%) peste nivelul 
prevederilor bugetare definitive, reprezintă 15,2% în totalul veniturilor încasate şi 2,0% din PIB. 

Comparativ cu anul 2009, impozitul pe profit prezintă o diminuare de 526,2 milioane lei (5,0%), 
determinată pe de o parte de o creştere aferentă impozitului pe profit de la agenţii economici de 424,2 
milioane lei (4,5%), iar pe de altă parte de o diminuare aferentă impozitului pe profit de la băncile 
comerciale de 950,4 milioane lei (77,4%). 

Analizând în structură încasările la impozitul pe profit aferent anului 2010 se evidenţiază o realizare de 
9.814,0 milioane lei de la agenţii economici (97,3%) şi 276,9 milioane lei (2,7%) de la băncile 
comerciale. 

Încasările din impozitul pe profit pe categorii de contribuabili se prezintă astfel: 

 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice în sumă de 838,2 milioane 
lei, cu 91,8 milioane lei (9,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezintă 1,3% din totalul 
veniturilor încasate şi sunt formate în principal din: 

 impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente, 709,3 milioane lei (84,6%); 
 impozit pe venitul microîntreprinderilor, 157,3 milioane lei (18,8%); 
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 impozit pe dividende datorat de persoane juridice, (43,2) milioane lei (5,2%). 

 Impozitul pe venit, în sumă de 17.852,3 milioane lei, cu 3,2 milioane lei (0,01%) peste prevederile 
bugetare definitive, reprezintă 26,8% din totalul veniturilor încasate şi 3,5% din PIB, fiind în scădere cu 
3,7% faţă de anul 2009 şi este format în principal din: 

 impozit pe venituri din salarii, 13.002,9 milioane lei (72,8%); 
 impozit pe venituri din dividende, 1.315,6 milioane lei (7,4%); 
 impozit pe venituri din pensii, 1.007,8 milioane lei (5,6%); 
 impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, 415,6 milioane 

lei (2,3%). 

Pe parcursul execuţiei bugetare, din impozitul pe venit s-au defalcat pentru unităţile administrativ-
teritoriale sume şi cote în sumă de 14.327,2 milioane lei, reprezentând 21,5% din totalul veniturilor 
încasate şi 2,8% din PIB. 

 Impozite şi taxe pe proprietate, în sumă de 4,5 milioane lei, sunt formate în principal din taxe judiciare 
de timbru şi alte taxe de timbru 4,4 milioane lei (97,8%). 

 

Grafic, evoluţia veniturilor fiscale şi impozitelor şi taxelor pe bunuri şi servicii pe anii 2005-2010, se 
prezintă astfel: 
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 Taxa pe valoarea adăugată încasată, în sumă de 49.480,8 milioane lei, reprezintă 74,4% din totalul 
veniturilor încasate şi 9,6% din PIB.  

În cursul anului 2010 din totalul încasărilor TVA, s-au defalcat pentru unităţile administrativ-teritoriale 
sume în cuantum de 14.982,8 milioane lei (30,3%), pentru: 

 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, 9.997,2 milioane lei (66,7%); 

 echilibrarea bugetelor locale, 2.142,0 milioane lei (14,3%); 
 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 1.959,9 milioane lei (13,1%); 
 drumuri, 497,9 milioane lei (3,3%); 
 finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural, 396,7 

milioane lei (2,6%). 

 Accize - veniturile realizate din accize au fost în sumă de 16.212,3 milioane lei, reprezentând 24,4% din 
totalul veniturilor încasate şi 3,2% din PIB. 

Comparativ cu anul 2009, când s-au încasat 14.272,1 milioane lei, în anul 2010 se constată o creştere 
de 13,6%. 

În structură, veniturile din accize s-au format în principal din: 

 accize încasate din vânzarea produselor energetice, 8.484,4 milioane lei (52,3%); 
 accize încasate din vânzarea produselor din tutun, 5.736,0 milioane lei (35,4%); 
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 accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi 
fermentate şi bere, 983,7 milioane lei (6,1%). 

 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene, în sumă de 574,0 milioane lei, 
reprezentând 0,9% din totalul veniturilor încasate şi 0,1% din PIB, sunt formate, în principal, din taxe 
vamale în sumă de 568,6 milioane lei (99,1%).  

Comparativ cu anul 2009, în anul 2010 încasările din taxe vamale la bugetul de stat au înregistrat o 
scădere cu 12,4%. 

 Veniturile din proprietate în sumă de 4.862,9 milioane lei, reprezentând 7,3% din totalul veniturilor 
încasate, sunt formate în principal din venituri din dividende, 1.770,9 milioane lei (36,4%), venituri din 
concesiuni şi închirieri 1.244,6 milioane lei (25,6%) şi vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale 
a României, 1.163,4 milioane lei (23,9%). 

 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, în sumă de 1.149,6 milioane lei, reprezentând 1,7% din 
totalul veniturilor încasate, sunt formate în principal din venituri din prestări de servicii, 897,2 milioane 
lei (78,0%) şi taxe consulare, 174,3 milioane lei (15,2%). 

 Diverse venituri, în sumă de 1.304,5 milioane lei, reprezentând 2,0% din totalul veniturilor încasate, 
sunt formate, în principal, din vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 
în sumă de 851,0 milioane lei (65,2%), alte venituri, în sumă de 203,5 milioane lei (15,6%) şi 
vărsăminte din veniturile şi /sau disponibilităţile instituţiilor publice, în sumă de 201,6 milioane lei 
(15,5%). 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL în sumă de 282,6 milioane lei, cu 8,2 milioane lei (2,9%) sub nivelul 
prevederilor bugetare definitive, reprezintă 0,4% în totalul veniturilor şi sunt formate, în principal, din:  

 venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare, 231,1 milioane lei (81,8%); 
 venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, 18,8 milioane lei (6,7%); 
 venituri obţinute în procesul de cesiune a creanţelor fiscale, 15,7 milioane lei (5,6%); 

 venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, 15,3 milioane lei (5,4%). 

 

III. ÎNCASĂRILE DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE în sumă de 6,3 milioane lei, 
sunt formate în principal din încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 6,2 
milioane lei (98,4%). 

 

IV. SUBVENŢII în sumă de 500,9 milioane lei, cu 46,4 milioane lei (10,1%) peste nivelul prevederilor 
bugetare definitive, reprezintă 0,8% în totalul veniturilor încasate şi sunt fonduri alocate de Uniunea 
Europeană prin intermediul facilităţii SCHENGEN. În conformitate cu art. 6 din HG nr. 620/2007 privind 
Modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul facilităţii SCHENGEN 
şi pentru fluxurile de numerar, sumele rămase necontractate până la data de 31.03.2010, precum şi cele 
contractate şi rămase neplătite până la data de 31.12.2010, se virează la bugetul de stat. 
 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI 
în sumă de 953,7 milioane lei, cu 2.326,3 milioane lei (71,0%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, 
reprezintă 1,4% în totalul veniturilor încasate şi sunt formate în principal din Fondul European de 
Garantare Agricolă, în sumă de 663,1 milioane lei (69,5%) şi Fondul European Agricol de Dezvoltare 
Rurală în sumă de 110,3 milioane lei (11,6%). 

SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE, în sumă de 21,6 milioane lei, reprezintă sume încasate pentru bugetul 
de stat în contul unic, în curs de distribuire. 
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CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT 

Execuţia cheltuielilor bugetului de stat 
Cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2010 în sumă de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 
milioane lei (3,8%) sub creditele bugetare definitive.  
 
În structură economică, execuţia cheltuielilor bugetului de stat se prezintă astfel: 

 - milioane lei - 

 
Plăţi efectuate 

Pondere în total 
cheltuieli (%) Pondere în PIB (%) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 89.851,7 102.627,7 100,0 100,0 18,3 20,0 
Cheltuieli de personal 15.286,3 14.764,5 17,0 14,4 3,1 2,9 
Bunuri şi servicii 4.318,3 3.718,4 4,8 3,6 0,9 0,7 
Dobânzi 5.103,3 6.319,1 5,7 6,2 1,0 1,2 
Subvenţii 4.966,3 4.663,1 5,5 4,5 1,0 0,9 
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 17.873,8 25.708,5 19,9 25,1 3,6 5,0 
Alte transferuri 13.261,7 12.687,1 14,8 12,4 2,7 2,5 
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN) postaderare, din care: 

2.527,6 5.299,4 2,8 5,2 0,5 1,0 

Finanţare de la UE 1.332,0 2.487,6 1,5 2,4 0,3 0,5 
Asistenţă socială 18.082,6 19.283,7 20,1 18,8 3,7 3,8 
Alte cheltuieli (344,1) 1.556,6 (0,4) 1,5 (0,1) 0,3 
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 
rambursabila 3.504,3 3.347,7 3,9 3,2 0,7 0,7 

Cheltuieli de capital 3.171,0 3.012,5 3,5 2,9 0,6 0,6 
 Împrumuturi  4,7 193,4 - 0,2 - - 
Rambursări de credite 2.498,2 2.476,8 2,8 2,4 0,5 0,5 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 
curent 

(402,3) (403,1) (0,4) (0,4) (0,1) (0,1) 

 *Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, 513.640,8 milioane lei. 

 
Grafic, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2010 în structura economică se prezintă astfel: 
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În cadrul cheltuielilor bugetare sunt înregistrate creşteri la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 
5,0% din PIB faţă de 3,6% în 2009, precum şi la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 1,0% din PIB faţă de 0,5% în 2009. 
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Grafic, evoluţia cheltuielilor bugetare, grupate pe părţile clasificaţiei bugetare funcţionale în anii 2007-
2010, se prezintă astfel: 
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În structură funcţională, execuţia cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2010 se prezintă astfel:  
  - milioane lei - 

Indicatori 
Credite bugetare 

definitive 
Plăţi 

efectuate 

% 
 faţă de 

creditele 
definitive 

A 1 2 3=2/1 

TOTAL CHELTUIELI: 106.678,3 102.627,7 96,2 
Partea a I-a 
SERVICII PUBLICE GENERALE 

35.779,5 33.369,3 93,2 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 8.630,6 8.324,2 96,4 
Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare 1.292,7 1.259,5 97,4 
Alte servicii publice generale 2.112,1 1.340,7 63,4 
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 9.164,2 8.270,7 90,2 
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei 14.579,9 14.174,2 97,2 
Partea a II-a 
APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 14.774,5 14.686,0 99,4 

Apărare 3.942,8 3.929,3 99,6 
Ordine publică şi siguranţă naţională 10.831,7 10.756,7 99,3 
Partea a III-a 
CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 31.179,5 30.607,4 98,1 

Învăţământ 4.496,3 4.315,2 95,9 
Sănătate 2.226,0 2.076,9 93,3 
Cultură, recreere şi religie 1.995,1 1.947,9 97,6 
Asigurări şi asistenţă socială 22.462,1 22.267,4 99,1 
Partea a IV-a 
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 

2.915,3 2.769,0 94,9 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.135,8 2.069,7 96,9 
Protecţia mediului 779,5 699,3 89,7 
Partea a V-a 
ACŢIUNI ECONOMICE 22.029,5 21.196,0 96,2 

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 1.838,0 1.523,3 82,8 
Combustibili şi energie 1.297,2 1.291,8 99,5 
Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii 365,2 363,3 99,4 
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 7.738,8 7.590,6 98,0 
Transporturi 10.104,6 9.753,9 96,5 
Comunicaţii 203,3 200,2 98,5 
Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic 263,2 262,8 99,8 
Alte acţiuni economice 219,2 210,1 95,8 
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Grafic, evoluţia principalelor categorii de cheltuieli în anii 2005-2010 în structură funcţională, se prezintă astfel: 
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Realizarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2010, comparativ cu anul 2009, precum şi ponderea 
acestora în totalul cheltuielilor şi în PIB este prezentată în tabelul următor: 

           - milioane lei - 

Indicatori 
Plăţi efectuate 

Pondere în total 
cheltuieli (%) 

Pondere  
în PIB (%) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
TOTAL CHELTUIELI 
din care: 89.851,7 102.627,7 100,0 100,0 18,3 20,0 
Partea I-a 
Servicii Publice Generale, din acestea:  25.064,3 33.369,3 27,9 32,5 5,1 6,5 
Autorităţi publice şi acţiuni externe 8.803,4 8.324,2 9,8 8,1 1,8 1,6 
Partea a II-a Apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională 14.690,1 14.686,0 16,3 14,3 3,0 2,9 
Apărare  4.093,2 3.929,3 4,5 3,8 0,8 0,8 
Ordine publică şi siguranţă naţională 10.596,9 10.756,7 11,8 10,5 2,2 2,1 
Partea a III-a Cheltuieli social culturale 29.537,3 30.607,4 32,9 29,8 6,0 6,0 
Învăţământ 5.176,3 4.315,2 5,8 4,2 1,1 0,9 
Sănătate 2.063,9 2.076,9 2,3 2,0 0,4 0,4 
Cultură, recreere şi religie 1.912,5 1.947,9 2,1 1,9 0,4 0,4 
Asigurări şi asistenţă socială 20.384,6 22.267,4 22,7 21,7 4,1 4,3 
Partea a IV-a Servicii şi dezvoltare publică, 
locuinţe, mediu şi ape 3.394,1 2.769,0 3,8 2,7 0,7 0,5 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.906,7 2.069,7 3,2 2,0 0,6 0,4 
Protecţia mediului 487,4 699,3 0,6 0,7 0,1 0,1 
Partea a V-a Acţiuni economice, 
din care: 17.165,9 21.196,0 19,1 20,7 3,5 4,1 
Transporturi 9.450,0 9.753,9 10,5 9,5 1,9 1,9 
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 6.175,3 7.590,6 6,9 7,4 1,3 1,5 
*Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, de 513.640,8 milioane lei. 

 



Pagina 236  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

Grafic, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2010, grupate pe părţile clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel: 
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Grafic, ponderea cheltuielilor în PIB în anii 2005-2010, grupate pe părţile clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel: 
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I. SERVICII PUBLICE GENERALE 

Cheltuielile efectuate pentru serviciile publice generale, în sumă de 33.369,3 milioane lei, reprezintă 
32,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat şi 6,5% din PIB, şi cuprind următoarele capitole: 

1. Cheltuieli pentru autorităţi publice şi acţiuni externe, în sumă de 8.324,2 milioane lei (24,9%), cu 
3,6% sub nivelul creditelor bugetare definitive. În cadrul acestor cheltuieli se cuprind: 

 contribuţia la bugetul UE, în sumă de 4.650,4 milioane lei (55,9%), contribuţie pe care o 
plăteşte România, începând cu anul 2007, în calitate de stat membru;  

 autorităţi executive şi legislative, în sumă de 3.673,7 milioane lei (44,1%), şi cuprind: 

 autorităţi executive, 3.110,7 milioane lei (84,7%); 

 autorităţi legislative, 290,6 milioane lei (7,9%);  

 alte organe ale autorităţilor publice, 250,3 milioane lei (6,8%); 

 administraţia prezidenţială, 22,1 milioane lei (0,6%); 
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2. Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare, în sumă de 1.259,5 milioane lei (3,8%), cu 2,6% 
sub nivelul creditelor bugetare definitive, reprezintă cheltuieli efectuate pentru: 

 cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale, 1.092,9 milioane lei (86,8%); 

 cercetare fundamentală (de bază),166,6 milioane lei (13,2%). 

3. Alte servicii publice generale, în sumă de 1.340,7 milioane lei (4,0%), cu 36,6% sub nivelul creditelor 
bugetare definitive şi sunt cheltuieli care au fost efectuate, în principal, pentru: 

 Fondul Naţional de Preaderare 755,4 milioane lei (56,3%); 

 Alte servicii publice generale 568,2 milioane lei (42,4%). 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fost aprobat iniţial prin Legea bugetului de stat 
pe anul 2010, nr. 11/2010, în sumă de 184,8 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

Pe parcursul execuţiei bugetare, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fost majorat cu 
suma de 2.812,3 milioane lei, astfel încât în cursul anului 2010 fondul constituit a fost de 2.997,1 
milioane lei, din care s-a utilizat pe bază de hotărâri ale Guvernului suma de 2.580,0 milioane lei. Din 
această sumă pentru acţiuni finanţate din bugetul de stat s-a utilizat suma de 1.935,3 milioane lei 
(75,0%), iar pentru acţiuni finanţate din bugetele locale 644,7 milioane lei (25,0%). La sfârşitul 
perioadei de raportare suma rămasă neutilizată a fost de 417,1 milioane lei.  

Dintre ministerele care au beneficiat de sume pe bază de hotărâri ale Guvernului în anul 2010, 
menţionăm: 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - 721,0 milioane lei (37,3%); 
 Ministerul Administraţiei şi Internelor - 217,7 milioane lei (11,2%); 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 212,0 milioane lei (11,0%); 
 Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale - 200,0 milioane lei (10,3%); 
 Ministerul Mediului şi Pădurilor - 116,5 milioane lei (6,0%); 
 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale - 107,0 milioane lei (5,5%). 

Dintre unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume alocate din fondul de rezervă 
bugetară în anul 2010, menţionăm: Municipiul Bucureşti 151,4 milioane lei (23,5%), şi judeţele: Cluj, 
82,7 milioane lei (12,8%), Suceava, 32,7 milioane lei (5,1%), Dâmboviţa, 17,9 milioane lei (2,8%), 
Maramureş, 16,7 milioane lei (2,6%) şi Mureş, 16,5 milioane lei (2,6%). 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului a fost constituit iniţial prin Legea bugetului de stat, nr. 
11/2010, în sumă de 16,0 milioane lei, pentru finanţarea unor acţiuni urgente, în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Din fondul astfel constituit s-
a utilizat suma de 14,9 milioane lei, rămânând sume neutilizate de 1,1 milioane lei. 

4. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, în sumă de 8.270,7 milioane lei (24,8%), cu 9,8% 
sub nivelul creditelor bugetare definitive şi reprezintă cheltuieli efectuate pentru plata:  

 dobânzilor aferente datoriei publice interne directe, 4.582,9 milioane lei (55,4%);  

 rambursărilor de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 
64/2007, în sumă de 1.883,7 milioane lei (22,8%); 

 dobânzilor aferente datoriei publice externe directe, 1.076,4 milioane lei (13,0%). 

5. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei, în sumă de 14.174,2 
milioane lei (42,5%) cu următoarele destinaţii: 

 transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, 10.954,7 milioane 
lei (77,3%); 

 transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, 3.216,8 milioane lei (22,7%); 

 transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din fondul de intervenţie, 2,6 milioane 
lei.  

 II. APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, în sumă de 14.686,0 milioane lei, 
reprezentând 14,3% din totalul cheltuielilor bugetare şi 2,9% din PIB, cuprinde următoarele: 

1. Cheltuielile pentru apărare, în sumă de 3.929,3 milioane lei (26,8%), reprezintă 0,8% din PIB şi 
au fost efectuate astfel: 
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 apărare naţională, 3.329,1 milioane lei (84,7%); 

 participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român, 332,0 
milioane lei (8,5%); 

 administraţia centrală, 242,4 milioane lei (6,2%); 

 cercetare şi dezvoltare pentru apărare 20,9 milioane lei (0,5%); 

 alte cheltuieli în domeniul apărării 4,9 milioane lei (0,1%). 

2.  Ordine publică şi siguranţă naţională, în sumă de 10.756,7 milioane lei (73,2%), reprezintă 2,1% 
din PIB, au fost efectuate, în principal, pentru: 

 ordine publică, 4.266,9 milioane lei (39,7%), din care pentru: poliţie, 2.448,4 milioane lei 
(57,4%), jandarmerie, 930,7 milioane lei (21,8%), pază şi supravegherea frontierei, 887,8 
milioane lei (20,8%); 

 autorităţi judecătoreşti, 2.085,8 milioane lei (19,4%); 

 siguranţă naţională, 1.449,7 milioane lei (13,5%); 

 protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor, 976,0 milioane lei (9,1%); 

 alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, 777,7 milioane lei (7,2%); 

 penitenciare, 694,2 milioane lei (6,5%). 

Grafic, evoluţia cheltuielilor pentru apărare şi pentru ordine publică şi siguranţă naţională, în perioada 
2005-2010 (% din PIB), se prezintă astfel: 
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III. CHELTUIELILE SOCIAL CULTURALE, au fost în sumă de 30.607,4 milioane lei, reprezentând 29,8% 
din totalul cheltuielilor bugetului de stat şi 6,0% din PIB, repartizată astfel: 

1. Învăţământ, 4.315,2 milioane lei (14,1%), reprezentând 0,9% din PIB, pentru: 

 învăţământ superior, 2.564,8 milioane lei (59,4%); 
 învăţământ secundar, 575,1 milioane lei (13,3%); 
 servicii auxiliare pentru educaţie, 364,8 milioane lei (8,5%); 
 alte cheltuieli în domeniul învăţământului, 353,9 milioane lei (8,2%); 
 servicii publice descentralizate, 223,5 milioane lei (5,2%); 
 învăţământ preşcolar şi primar, 101,5 milioane lei (2,4%); 
 învăţământ postliceal, 54,9 milioane lei (1,3%); 
 învăţământ nedefinibil prin nivel, 36,8 milioane lei (0,9%). 
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Grafic, ponderea în totalul capitolului „Învăţământ” a principalelor categorii de cheltuieli cu această 
destinaţie, se prezintă astfel: 
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2. Sănătate, 2.076,9 milioane lei (6,8%), pentru: 

 alte cheltuieli în domeniul sănătăţii, 1.674,3 milioane lei (80,6%); 

 servicii publice descentralizate, 182,4 milioane lei (8,8%); 

 servicii de sănătate publică, 70,7 milioane lei (3,4%); 

 hematologie şi securitate transfuzională, 69,0 milioane lei (3,3%); 

 servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, 53,9 milioane lei (2,6%). 

3. Cultură, recreere şi religie, 1.947,9 milioane lei (6,4%) pentru: 

 alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei, 1.253,5 milioane lei (64,3%); 

 servicii culturale, 353,3 milioane lei (18,1%); 

 servicii recreative şi sportive, 289,5 milioane lei (14,9%); 

 administraţie centrală, 39,0 milioane lei (2,0%); 

 servicii publice descentralizate, 12,6 milioane lei (0,7%). 

 

Grafic, ponderea în totalul capitolului „Cultură, recreere şi religie” a principalelor categorii de cheltuieli 
efectuate în anul 2010, se prezintă astfel: 
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4. Asigurări şi asistenţă socială, 22.267,4 milioane lei (72,8%), reprezintă 4,3% din PIB, pentru: 

 pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe, 12.135,9 milioane lei (54,5%); 
 asistenţă socială pentru familie şi copii, 6.154,9 milioane lei (27,6%); 
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 asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi, 2.123,5 milioane lei (9,5%); 
 prevenirea excluderii sociale, 904,0 milioane lei (4,1%); 
 alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, 510,1 milioane lei (2,3%); 
 servicii publice descentralizate, 178,9 milioane lei (0,8%); 
 ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 173,6 milioane lei (0,8%). 

Grafic, evoluţia ponderii în PIB a cheltuielilor social-culturale în perioada 2005-2010, detaliată pe capitolele 
de cheltuieli ale acestei părţi, se prezintă astfel: 
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IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE, în sumă de 2.769,0 milioane lei, 
reprezintă 2,7% din totalul cheltuielilor bugetare şi 0,5% din PIB şi cuprinde următoarele capitole: 

1. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 2.069,7 milioane lei (74,7%), din care: 

 locuinţe, 847,6 milioane lei (41,0%); 

 alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice, 677,0 milioane lei (32,7%); 

 alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, 545,1 milioane lei 
(26,3%). 

2. Protecţia mediului, 699,3 milioane lei (25,3%), din care: 

 reducerea şi controlul poluării, 494,4 milioane lei (70,7%); 

 administraţia centrală, 184,3 milioane lei (26,4%); 

 cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului, 9,8 milioane lei (1,4%); 

 alte servicii în domeniul protecţiei mediului, 9,5 milioane lei (1,4%). 

 

V. ACŢIUNI ECONOMICE, în sumă de 21.196,0 milioane lei, respectiv 20,7% din totalul cheltuielilor 
bugetare şi 4,1% din PIB, utilizată pentru finanţarea următoarele capitole: 

1.  Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, 1.523,3 milioane lei (7,2%), din care: 

 programe de dezvoltare regională şi socială, 642,1 milioane lei (42,2%); 

 ajutoare de stat, 393,3 milioane lei (25,8%); 

 alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale, 299,6 milioane lei (19,7%). 

2. Combustibili şi energie, 1.291,8 milioane lei (6,1%), din care: 

 energie termică, 609,1 milioane lei (47,2%); 

 energie electrică, 412,5 milioane lei (31,9%); 

 cărbune şi alţi combustibili minerali solizi, 245,2 milioane lei (19,0%); 

 alte cheltuieli privind combustibilii şi energia, 25,0 milioane lei (1,9%). 
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3. Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii, 363,3 milioane lei (1,7%), din care: 

 alte cheltuieli în domeniul industriei, 288,2 milioane lei (79,3%); 

 industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali, 75,1 milioane lei 
(20,7%). 

4. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, 7.590,6 milioane lei (35,8%), din care: 

 alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii, 4.295,9 milioane lei 
(56,6%); 

 agricultură, 2.506,4 milioane lei (33,0%); 

 servicii publice descentralizate, 561,3 milioane lei (7,4%). 

5. Transporturi, 9.753,9 milioane lei (46,0%), din care: 

 transport rutier, 5.669,0 milioane lei (58,1%); 

 transport feroviar, 3.741,7 milioane lei (38,4%); 

 transport pe apă, 185,5 milioane lei (1,9%); 

 administraţia centrală, 78,9 milioane lei (0,8%); 

 transport aerian, 72,7 milioane lei (0,7%). 

6. Comunicaţii, 200,2 milioane lei (1,0%). 

7. Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic, 262,8 milioane lei (1,2%), din care pentru: 

 cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii, 172,8 
milioane lei (65,7%); 

 cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei, 59,3 milioane lei (22,6%); 

 cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor, 30,7 
milioane lei (11,7%). 

8. Alte acţiuni economice, în sumă de 210,1 milioane lei (1,0%) au fost alocate către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului (195,2 milioane lei), respectiv către Ministerul Finanţelor Publice 
(14,9 milioane lei). 

Cheltuielile bugetului de stat pe ordonatorii principali de credite  

Aşa cum reiese din Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 
proiectelor de buget pe anul 2010 şi a estimărilor pentru anii 2011-2013, precum şi limitele de cheltuieli 
stabilite pe ordonatorii principali de credite, stabilirea limitelor de cheltuieli pentru ordonatorii principali de 
credite pentru anul 2010 şi a estimărilor pentru perspectiva 2011-2013, s-a făcut în funcţie de: 

 indicatorii macroeconomici; 

 estimarea veniturilor bugetului general consolidat în condiţiile legislaţiei în vigoare la 1 ianuarie 
2010; 

 finanţarea politicilor publice prioritare, selectate de ordonatorii principali de credite în conformitate cu 
angajamentele asumate de ţara noastră în momentul integrării; 

 asigurarea cu prioritate a finanţării proiectelor din cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a 
Uniunii Europene, Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit, precum şi altor fonduri/facilităţi/ 
instrumente pre şi postaderare; 

 o ţintă pentru deficitul bugetului general consolidat de 5,9% din produsul intern brut, corelată cu 
evoluţia prognozată a celorlalţi indicatori macroeconomici. 

Limitele de cheltuieli aprobate de Guvern pentru fiecare ordonator principal de credite pentru anul 2010 şi 
estimările pentru perioada 2011-2013 au fost prevăzute în anexa la scrisoarea cadru.  

Prevederile iniţiale ale ordonatorilor principali de credite aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010, 
au fost rectificate prin: 

 Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat, nr. 18/2010; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010, aprobată prin Legea nr. 110/2011; 
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FINANŢAREA DEFICITULUI BUGETAR  
  
Deficitul contului general anual de execuţie al bugetului de stat pentru anul 2010, de 7% din PIB a fost 
finanţat în principal din surse interne şi în completare din surse externe. Finanţarea deficitului bugetar a 
fost realizată prin emisiuni de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat de tip benchmark lansate pe 
piaţa internă, emisiuni de titluri de stat în valută pe piaţa internă şi externă, împrumuturi temporare din 
disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, trageri din pachetul de finanţare externă 
agreat cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, trageri din împrumuturile 
contractate de unităţile administrativ-teritoriale. 

Constatările rezultate în urma misiunii de audit financiar asupra contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat pe anul 2010, precum şi recomandările formulate, sunt prezentate în continuare. 

Constatări referitoare la modul de constituire şi alocare a fondului de rezervă la dispoziţia 
Guvernului în anul 2010 
Constatări   majorarea Fondului de rezervă bugetară la un nivel de cca. 16 ori mai mare 

faţă de prevederile iniţiale (184,8 milioane lei), pe parcursul exerciţiului 
financiar 2010, ajungându-se la finele anului la prevederi bugetare pentru 
acest fond de 2.997,1 milioane lei, fără a se preciza clar instituţiile cu atribuţii 
în gestionarea acestor fonduri şi a criteriilor care definesc caracterul urgent sau 
neprevăzut al cheltuielilor finanţate din Fondul de rezervă şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului; 

 alocarea de fonduri unui număr mare de beneficiari în cadrul unei singure 
hotărâri de guvern emise. 

Recomandări   modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în 
sensul stabilirii unor reguli stricte şi clare privind modul de constituire, alocare 
şi utilizare a Fondului de rezervă bugetară şi a Fondului de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului;  

 evitarea alocărilor de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pentru finanţarea generică a unor categorii de cheltuieli şi alocarea 
acestora numai punctual pe o anumită destinaţie, în urma unei temeinice 
evaluări a caracterului urgent sau neprevăzut al acestora. 

 
Activitatea Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate 
Constatări  
 

Referitor la beneficiarii ajutoarelor de minimis: 

 înregistrarea acordurilor de principiu la o dată anterioară exercitării controlului 
financiar propriu, controlului financiar preventiv delegat, respectiv semnării de 
către ordonatorul de credite;  

 nu a fost respectat în toate cazurile termenul de analiză şi selectare a cererilor 
de ajutor de minimis prevăzut de HG nr. 1164/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 nerespectarea în totalitate a prevederilor legale, privind depunerea cererii de 
eliberare a sumei nerambursabile în termen de maxim 4 luni de la data emiterii 
acordului de principiu pentru finanţare. 

Recomandări 
 

 înregistrarea Acordului de principiu numai după obţinerea vizelor CFPP şi 
aprobarea acestuia de către ordonatorul de credite; 

 transmiterea către CFPP şi CFPD a proiectului de acord, a propunerii de 
angajare a cheltuielii şi a angajamentului bugetar individual pe baza unei 
adrese de înaintare, sau orice alt document, în care să se precizeze şi data 
finalizării evaluării dosarului; 

 elaborarea unei metodologii/ghid de verificare/de analiză a criteriilor şi 
corelaţiilor pe care trebuie să le îndeplinească documentele obligatorii ce 
însoţesc cererile de acord, în funcţie de cheltuielile eligibile ce fac obiectul 
finanţării nerambursabile şi care să fie adus/ă la cunoştinţa tuturor 
întreprinderilor solicitante, astfel încât analiza şi selectarea cererilor de acord 
de principiu să se facă în termenul legal; 
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 completarea procedurilor operaţionale scrise şi formalizate cu privire la 
elementele de analiză specificate în metodologie/ghid; 

 evaluarea unitară a tuturor documentaţiilor depuse de întreprinderile 
solicitante prin utilizarea aceloraşi criterii specificate în ghid/metodologie; 

 actualizarea procedurilor scrise şi formalizate cu privire la stabilirea condiţiilor 
de anulare a acordurilor de principiu pentru finanţare în conformitate cu 
prevederile legale; 

 efectuarea verificărilor la beneficiarii fondurilor nerambursabile, atât în timpul 
derulării investiţiilor conform acordurilor de finanţare, cât şi la finalizarea 
investiţiei asumate. 

 
Activitatea unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice - UCVAP  
Riscuri identificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dintre riscurile identificate în activitatea desfăşurată de către UCVAP, menţionăm:

 există posibilitatea ca anumite proceduri de achiziţie publică să nu fie luate în 
analiză, în vederea verificării, deşi au un punctaj individual corespunzător unui 
risc mare.  

În urma analizării anunţurilor de achiziţie publică, în cazul în care riscul este 
clasificat ca fiind mare, se desemnează echipele de observatori, cronologic (în 
ordinea apariţiei acestor anunţuri pe SEAP sau a înştiinţărilor primite pentru 
procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunţ de participare în 
SEAP), dar în funcţie de numărul şi disponibilitatea acestor observatori. Astfel, 
dacă apar cronologic proceduri de achiziţie publică cu punctaj superior celor 
deja selectate, acestea nu se iau în considerare, tocmai datorită inexistenţei 
observatorilor disponibili; 

 lipsa posibilităţii verificării procedurilor de atribuire organizate de autorităţile 
locale, în special primării din comune sau sate, fără expertiză 
corespunzătoare, precum şi orice alte autorităţi contractante, datorită valorilor 
estimate situate sub plafoanele prevăzute la art. 124 din OUG nr. 34/2006; 

 în unele cazuri, prin existenţa unor informaţii incomplete, punctajul aferent 
analizei de risc poate fi afectat; 

 în unele cazuri există posibilitatea ca structurile teritoriale ale UCVAP să 
realizeze doar formal evaluarea procedurilor de achiziţie publică; 

 nu este stabilită o procedură clară prin care să se stabilească situaţiile în care 
se poate aplica sancţiunea avertismentului scris, la constatarea contravenţiilor 
de către observatori; 

 există riscul nerespectării principiului de eficienţă a utilizării fondurilor publice la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică;  

 există riscul de supraevaluare a obiectului achiziţiei sau de supraestimare a 
valorii acesteia. 

Recomandări  
 

 completarea metodologiei de analiză a riscurilor cu toate elementele utilizate 
în fapt la fundamentare de către UCVAP, respectiv: 

 detalierea criteriilor utilizate pentru fiecare factor de evaluare; 

 detalierea modalităţii de calcul a punctajelor individuale aferente fiecărui 
factor; 

 specificarea sursei informaţiilor utilizate în analiză, cu detalierea mediilor 
ponderate folosite; 

 determinarea criteriilor de repartizare a observatorilor (în funcţie de 
experienţă, complexitatea procedurii de atribuire, etc.), dar şi a sectorului 
de activitate, respectiv categoria de produse/servicii din cadrul 
concesiunilor de lucrări/servicii pentru care se realizează achiziţia publică. 

 formalizarea şi implementarea la nivelul UCVAP a unei metodologii de 
verificare procedurală a structurilor din teritoriu, inclusiv elaborarea unui plan 
de verificare periodic; 

 stabilirea unei proceduri clare prin care să se stabilească situaţiile în care se 
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poate aplica sancţiunea avertismentului scris, la constatarea contravenţiilor de 
către observatori; 

 urmărirea respectării principiului de eficienţă a utilizării fondurilor publice la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, nu doar în sensul că valoarea 
ofertată să nu fie inacceptabilă, în sensul prevederilor HG nr. 925/2006; 

 urmărirea respectării obiectivului de eliminare a riscului de supraevaluare a 
obiectului achiziţiei sau de supraestimare a valorii. Se impune să constituie 
obiect al verificărilor procedurale ale UCVAP, urmărirea calculării şi stabilirii 
valorii estimate a contractului. 

Constatări rezultate din acţiunile de audit financiar efectuate de către Curtea de Conturi asupra 
conturilor de execuţie la nivelul unor ordonatori de credite, care influenţează contul general de 
execuţie a bugetului de stat  
Constatări  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

 s-a constatat neevidenţierea şi nevirarea la bugetul de stat a obligaţiilor 
datorate, în sumă de 95.824 mii lei, reprezentând tarife încasate de la furnizorii 
de medicamente, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, sumă la care se adaugă dobânzile şi penalităţile datorate 
nerespectării termenelor legale de plată, în valoare de 41.680 mii lei.  

La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi la nivelul a 25 Case de Asigurări 
de Sănătate Judeţene 

 s-a constatat angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi nelegale, în sumă 
totală de 13.208 mii lei, din care 9.286 mii lei către cabinetele medicilor de 
familie care au organizate centre de permanenţă, prin decontarea eronată a 
cheltuielilor de administrare, fără respectarea prevederilor Ordinului comun 
MSP/MIRA nr. 1024/2008 şi angajamente în sumă de 3.922 mii lei care au 
depăşit prevederile bugetare. 

        

Opinia de audit: 
Echipa de audit a exprimat o opinie de audit fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect în 
raportul de audit financiar asupra contului general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2010, 
întrucât execuţia bugetară respectă principiile legalităţii, regularităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii 
fondurilor alocate de la bugetul de stat, situaţiile financiare auditate nefiind semnificativ afectate de 
erorile/abaterile constatate la nivelul ordonatorilor de credite verificaţi. Abaterile de la legalitate şi 
regularitate au fost corectate ca urmare a deciziilor emise de Curtea de Conturi. 

 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru 
contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2010. 
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1.2 Auditul financiar asupra contului de execuţie  
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 
Scurtă prezentare Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este instituţie 

publică, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de 
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  

Începând cu luna decembrie 2010, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, CNPAS poartă denumirea de Casa Naţională de Pensii 
Publice, denumită în continuare CNPP. 

CNPP îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, iar ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a delegat 
preşedintelui CNPP atribuţiile ordonatorului principal de credite pentru bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

CNPP are în subordine casele judeţene de pensii şi Casa de pensii a municipiului 
Bucureşti, denumite case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice 
descentralizate. 

CNPP are în subordine şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare 
a Capacităţii de Muncă, (INEMRCM), instituţie publică ce are personalitate 
juridică şi autonomie ştiinţifică. 

CNPP este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă - SA, denumită în continuare TBRCM - SA. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 a fost aprobat prin Legea nr. 12 
din 26.01.2010. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 s-a desfăşurat la CNPP şi la un număr de 21 case teritoriale 
de pensii. 

Contul general de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat cuprinde atât veniturile şi cheltuielile 
asigurărilor sociale de stat, cât şi ale sistemului de asigurări pentru accidente şi boli profesionale. 

 
Execuţia bugetului sistemului public de pensii 

mii lei 

Capitol Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 

31.12.2010 

EXECUȚIE 
31.12.2010 

% 
EXECUȚIE/ 

BUGET 

I VENITURI TOTALE, din care: 42.689.686,0 42.612.035,9 99,82 

I.1 Contribuţii de asigurări 31.253.755,0 31.556.964,3 100,97 

I.2 Venituri nefiscale 75.478,0 67.921,4 89,99 

I.3 Sume în curs de distribuire 0,0 32.437,5 0,00 

I.4 Subvenţii de la bugetul de stat 11.360.453,0  10.954.712,6  96,43  

II  CHELTUIELI TOTALE, din care: 42.689.686,0 42.612.035,9 99,82 

II.1  
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale, din care: 577.511,0 528.820,0 91,57 

II.1.1 Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 356.235,0 355.126,3 99,69 

II.1.2 Alte cheltuieli de administrare fond 221.276,0 173.693,7 78,50 

II. 2 Asistenţa socială 42.112.175,0 42.083.215,8 99,93 

  EXCEDENT/ DEFICIT 0,0 0,0 0,00 
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În anul 2010, veniturile realizate de către Casa Naţională de Pensii Publice au fost în sumă de 
31.657.323,2 mii lei. Aceste venituri au acoperit doar în proporţie de 74,3% cheltuielile necesare pentru 
plata drepturilor de pensii şi a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii. 
Pentru acoperirea necesarului de surse, şi în anul 2010, Casa Naţională de Pensii Publice a primit în 
completare subvenţii de la bugetul de stat, în sumă totală de 10.954.712,6 mii lei. 

 
Execuţia sistemului public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
              mii lei   

Capitol Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare  

31.12.2010 

EXECUȚIE  
31.12.2010 

% 
EXECUȚIE/ 

BUGET 

I VENITURI TOTALE, din care: 307.755,0 260.978,1 84,80 

I.1 Contribuţii de asigurări 303.233,0 249.503,5 82,28 

I.2 Venituri nefiscale 4.522,0 11.474,6 253,75 

II  CHELTUIELI TOTALE, din care: 30.222,0 28.430,3 94,07 

II.1  
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, 
din care: 4.840,0 3.881,0 80,19 

II.1.1 Alte cheltuieli de administrare fond 4.840,0 3.881,0 80,19 

II.2 Asistenţa socială 24.533,0 24.075,6 98,14 

II.3 Transferuri intre unităţi ale administraţiei publice 649,0 473,8 73,00 

II.4 Alte transferuri 200,0 0,0 0,00 

  EXCEDENT (I - II) 277.533,0 232.547,7 83,79 

  
Casa Naţională de Pensii Publice gestionează şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale constituite în baza prevederilor Legii nr. 346/2002. 
În anul 2010, execuţia bugetară privind sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale s-a încheiat cu un excedent în sumă de 232.547,7 mii lei, rezultat din devansarea veniturilor 
realizate faţă de nivelul cheltuielilor efectuate. 

 
În indicatori sintetici, contul general de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, se 
prezintă astfel: 
             mii lei 

Nr.  
crt. 

Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 

31.12.2010 

Execuţie 
31.12.2010 

%  
Execuţie/Prevederi 

A B 1 2 3=(col.2/col.1)*100 

I TOTAL VENITURI, din care: 42.997.441,0 42.873.013,9 99,71 
I.1 Venituri ale sistemului public de pensii 42.689.686,0 42.612.035,9 99,82 

I.2 Venituri ale sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 

307.755,0 260.978,0 84,80 

II TOTAL CHELTUIELI, din care:  42.719.908,0 42.640.466,2 99,81 
II.1 Cheltuieli ale sistemului public de pensii 42.689.686,0 42.612.035,9 99,81 

II.2 Cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 

30.222,0 28.430,3 94,07 

III  EXCEDENT, din care: 277.533,0 232.547,7 83,79 
III.1 Deficit al sistemului public de pensii 0 0 0 

III.2 Excedent al sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 

277.533,0 232.547,7 83,79 

 
Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra următoarelor situaţii financiare încheiate de CNPAS 
la 31 decembrie 2010: 

a) Bilanţul;  
b) Contul de rezultat patrimonial; 
c) Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
d) Situaţia modificărilor din structura activelor/capitalurilor; 
e) Anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; 
f) Contul de execuţie bugetară. 
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În auditarea situaţiilor financiare, Curtea de Conturi a avut următoarele obiective:    

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  

La Casa Naţională de 
Pensii Publice 

 nu s-a virat la bugetul asigurărilor sociale de stat, la termenul legal de plată, 
suma de 129 mii lei, reprezentând sume recuperate de la Comisia Europeană, 
provenind din cheltuieli cu traducerile efectuate de CNPAS şi casele teritoriale 
de pensii, prestaţii efectuate în baza Regulamentelor europene de coordonare 
a sistemelor de securitate socială; 

 înregistrarea eronată a sumei de 255 mii lei, reprezentând achiziţii de 
componente pentru tehnologia informaţiei, destinate atât înlocuirii 
componentelor uzate cât şi îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali ai unor 
active (modernizării unor active fixe existente); 

 efectuarea de plăţi, în sumă de 52 mii lei, fără a respecta structura bugetului 
de cheltuieli şi clasificaţia indicatorilor privind bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe subdiviziunile specifice, necesare asigurării transparenţei operaţiunilor 
desfăşurate pe seama fondurilor publice (efectuarea de plăţi pentru locuinţa de 
serviciu în sumă de 18 mii lei de la capitolul Chirii, precum şi plăţi pentru 
primele de asigurare non-viaţă, în sumă de 34 mii lei, de la poziţia Alte bunuri 
şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare); 

 nerecuperarea unor creanţe de încasat în sumă de 76 mii lei datorită 
nedepunerii cererilor de recuperare, a lipsei evidenţei analitice privind sumele 
de recuperat din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru 
concedii şi indemnizaţii plătite, precum şi prin declararea eronată la organele 
fiscale competente a contribuţiilor privind salariile; 

 rezultatul patrimonial al activităţii de administrare a fondului de accidente şi boli 
profesionale este stabilit eronat, fiind diminuat cu suma de 71 mii lei, prin 
înregistrarea pe seama cheltuielilor cu amortizarea din anul 2010 a unor 
cheltuieli ale exerciţiilor anterioare. 

La Casele Judeţene de 
Pensii 

 

 înregistrarea eronată în evidenţele contabile, în conturi analitice inversate şi,
ca atare raportarea eronată a sumei totale de 284.004 mii lei, reprezentând 
drepturi constatate privind contribuţia de asigurări sociale datorată de şomeri şi 
contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi (Casa de 
Pensii a Municipiului Bucureşti); 

  nu au fost inventariate şi înregistrate în contabilitate, în mod distinct, bunurile 
proprietate publică a statului aflate în administrare, în sumă de 507 mii lei 
(Casa Judeţeană de Pensii Bihor); 

  neorganizarea corespunzătoare a evidenţei contabile a debitorilor din pensii, 
identificându-se abateri în sumă totală de 129 mii lei, provenite din: sume 
plătite necuvenit, nerecuperate de la beneficiari; sume menţinute în evidenţa 
contabilă drept plăţi necuvenite, dar care în fapt, au fost anulate irevocabil de 
instanţele de judecată; sume recuperate de la beneficiari, dar neoperate în 
evidenţa contabilă; sume operate dublu în evidenţă (Casa Judeţeană de Pensii
Dâmboviţa); 

  înregistrarea dublă a sumei de 321 mii lei asigurate de contribuabili atât prin 
preluarea din baza proprie de date cât şi din situaţiile transmise de către 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt (Casa Judeţeană de Pensii Olt); 

  menţinerea nejustificată în evidenţele contabile a sumei totale de 5.947 mii lei, 
reprezentând pensii neridicate pentru care dreptul la acţiune s-a prescris 
nemaifiind îndeplinite condiţiile legale pentru a fi datorate pensionarilor (Casele 
Judeţene de Pensii: Timiş, Dâmboviţa şi Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti); 

  nu s-a asigurat o evidenţă nominală a contribuabililor înregistraţi în contul 
contabil „Creanţe  ale bugetului asigurărilor sociale de stat” care, la data de 
31.12.2010, sunt în sumă de 3.170 mii lei (Casa Judeţeană de Pensii Vaslui). 
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Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  

La CNPP şi la CJP: 
Călăraşi, Prahova, 
Timiş, Gorj, Vâlcea, 
Bucureşti, Dâmboviţa, 
precum şi la INEMRCM 

 

 

 nu a existat o comisie, constituită printr-un ordin/decizie emisă de conducătorul 
entităţii, aflată în coordonarea acestuia, comisie cu atribuţii de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern;

 nu există elaborat un program de dezvoltare a sistemului de control intern pe 
fiecare compartiment din entitate, program care să includă:  
 obiectivele generale, volumul şi complexitatea activităţilor ce trebuie 

realizate şi eşalonarea lor în timp, responsabilităţile ce revin fiecărui 
angajat, precum şi resursele necesare îndeplinirii acestora; 

 obiectivele globale, stabilite în concordanţă cu obiectul de activitate şi 
atribuţiile specifice ale entităţii; 

 obiectivele derivate, stabilite pentru fiecare compartiment în funcţie de 
activităţile specifice desfăşurate de acestea; 

 nu a fost emis Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de 
monitorizare, coordonare, a dezvoltării sistemului de control managerial prin 
care să se stabilească principalele atribuţii (elaborarea programului de 
dezvoltare a sistemului de control managerial) respectiv principalele obligaţii cu 
privire la sistemul de control managerial; 

 sistemul de control nu include identificarea riscurilor relevante pentru întreaga 
activitate din entitate, evaluarea acestora şi luarea măsurilor de înlăturare a riscurilor; 

 procedurile existente nu au fost actualizate periodic în funcţie de modificările 
structurii organizatorice şi în funcţie de modificările legislative apărute, şi nu 
sunt formalizate; 

 nu au fost auditate sistemele informatice, sistemul contabil şi fiabilitatea 
acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere şi control, 
precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

 nerealizarea tuturor misiunilor de audit planificate ca urmare vacantării postului 
de auditor intern;  

 nu s-au făcut demersurile necesare pentru ocuparea pe durată determinată a 
postului de auditor public intern. 

Nu au fost respectate prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial şi ale 
Legii nr. 672/2002. 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 
Constatări  

La CNPP 

 

 activitatea de executare silită, astfel cum a fost organizată la nivelul CNPP şi al 
caselor teritoriale de pensii, nu a condus la creşterea gradului de recuperare a 
debitelor aflate în procedura de executare silită. La data de 31.12.2010, s-au 
recuperat, prin executare silită, doar 8,5% din totalul debitelor din declaraţii de 
asigurare, aflate în procedura de executare silită la finele anului; 

 diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin nedispunerea 
de măsuri în vederea cuprinderii în sistemul public de pensii, în calitate de 
asiguraţi, a persoanelor care realizează venituri ca urmare a încadrării în 
situaţiile prevăzute la art. 5, alin. (1), pct. IV din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (asociat unic, 
administrator, membri ai asociaţiilor familiale, persoane autorizate să 
desfăşoare activităţi independente ş.a.). 

Prin compararea bazelor de date ale CNPP cu cele ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, a rezultat la nivel naţional, un număr de 97.881 de 
persoane care în anul 2010 aveau obligaţia depunerii declaraţiei de asigurare,
dar care nu au fost identificate şi cuprinse în sistemul public de pensii; 
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 nerealizarea unor venituri datorate bugetului asigurărilor sociale de stat din 
cauza neurmăririi încasării la timp a contravalorii unor prestări de servicii,
constând în tipărirea şi expedierea mandatelor pentru diverse instituţii ale 
statului. Sumele neîncasate din aceste prestaţii sunt de 3.790 mii lei. 

La Casele Judeţene de 
Pensii 

 nu au fost luate măsuri de sancţionare contravenţională pentru nedepunerea în 
termenul legal de 30 de zile a declaraţiei de asigurare de către persoanele 
care au cel puţin vârsta de 18 ani şi se regăsesc într-una din situaţiile 
următoare: membri ai asociaţiei familiale; persoane autorizate să desfăşoare 
activităţi independente; alte persoane care realizează venituri din activităţi 
profesionale. Valoarea estimativă a abaterii constatate care ar fi trebuit să 
aducă venituri suplimentare bugetului asigurărilor sociale de stat este în sumă 
de 185 mii lei (Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu); 

 nu s-au aplicat procedurile şi modalităţile de executare silită a creanţelor 
bugetare; nu s-a respectat termenul legal privind începerea executării silite; nu s-
a comunicat somaţia însoţită de titlurile executorii persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice (prin poştă, înmânare directă, afişare, publicare, etc.); nu s-
au aplicat celelalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor bancare, 
executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra bunurilor 
mobile şi imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data comunicării 
somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul nu a achitat obligaţiile bugetare 
menţionate în titlul executoriu al persoanelor fizice şi persoanelor juridice. 
Valoarea estimată a abaterii constatate a fost de 12.723 mii lei, reprezentând 
debitori din pensii şi din contracte/declaraţii de asigurare (Casele Judeţene de 
Pensii: Giurgiu, Alba, Călăraşi, Dâmboviţa, Maramureş, Mureş, Prahova, Timiş);

 nu s-a procedat la aplicarea tuturor măsurilor de executare silită, conform 
dispoziţiilor legale pentru executarea creanţelor bugetare, în vederea încasării 
contribuţiilor datorate şi neachitate la termen la bugetul asigurărilor sociale de 
stat, în sumă de 27.699 mii lei (Casele Judeţene de Pensii: Galaţi, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Sibiu, Timiş, Sălaj, Maramureş); 

 nu au fost luate toate măsurile de efectuare a schimbului de informaţii cu 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi şi cu Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea identificării, declarării, 
înregistrării şi urmăririi drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public 
de pensii (Casa Judeţeană de Pensii Galaţi). 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele de înfiinţare a CNPAS 
Constatări  

La Casa Naţională de 
Pensii Publice 

 nu s-a asigurat evidenţierea distinctă a bunurilor imobile aparţinând domeniului 
public al statului; 

 neefectuarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor aparţinând 
domeniului public al statului, atât ca urmare a primirii în administrare, în baza 
HG nr. 836/2009 a imobilului (clădire + teren) din B-dul Ficusului nr. 44, cât şi a 
modificărilor apărute în urma reevaluării efectuate în anul 2010 la celelalte 
bunuri proprietate publică a statului, aflate în administrare. De asemenea, 
instituţia nu a asigurat întocmirea actelor de cadastru şi publicitate imobiliară 
pentru bunurile aflate în administrare; 

 nu s-a urmărit modul de realizare a obiectivelor de investiţii aprobate prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010. Astfel, în anul 2010 
deşi nu s-au realizat unele obiective de investiţii în continuare, pentru care s-au 
alocat fonduri în sumă de 5.453 mii lei prin bugetul de venituri şi cheltuieli,
CNPP nu a întreprins măsuri în vederea anulării creditelor bugetare respective;

 plata necuvenită din bugetul asigurărilor sociale de stat a unor drepturi sub 
formă de pensii anticipate şi anticipate parţial, pensii de invaliditate gradul I şi 
gradul II, pensii de urmaş, revoluţionari şi beneficiari ai Legii nr. 341/2004, în 
condiţiile în care beneficiarii acestor drepturi au realizat în aceeaşi perioadă şi 
venituri de natură salarială.  
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Astfel, din compararea datelor cuprinse în declaraţiile nominale depuse de 
angajatori, cu privire la contribuţiile datorate de persoanele ce realizează 
diverse venituri, cu informaţiile din baza naţională privind plata drepturilor de 
pensii, a rezultat că un număr de 9.720 de persoane au beneficiat în anumite 
perioade şi de pensii şi de venituri de natură salarială, contrar prevederilor legale. 

La Casele Judeţene de 
Pensii  

 

 plata nelegală a unor pensii în sumă totală de 4.220 mii lei, rezultată din 
compararea bazelor de date ale caselor judeţene de pensii cu datele din 
evidenţele fiscale a Direcţiilor Generale a Finanţelor Publice judeţene
constatându-se astfel că unii beneficiari de pensii de invaliditate de gradul I şi 
II, realizau în acelaşi timp şi venituri de natură salarială, în calitate de persoane 
autorizate care desfăşoară activităţi independente sau membri ai asociaţiilor 
familiale (Casele Judeţene de Pensii: Alba, Dâmboviţa, Covasna, Hunedoara, 
Sălaj, Timiş, Mureş, Maramureş). De asemenea, unii beneficiari de pensii de 
invaliditate de gradul III, figurau ca persoane asigurate care realizau în acelaşi 
timp şi venituri dintr-o activitate salarială cu normă întreagă (Casa Judeţeană 
de Pensii Hunedoara); 

 au fost achitate nelegal în perioada 2008-2011 drepturi din bugetul asigurărilor 
sociale de stat, în sumă de 163 mii lei, pentru un număr de 12 persoane 
decedate (Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara); 

 efectuarea unor plăţi duble în sumă de 196 mii lei, reprezentând indemnizaţii 
de însoţitori ai persoanelor cu grad de invaliditate I şi indemnizaţii de însoţitori 
sau asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din bugetul asigurărilor 
sociale de stat cât şi din bugetele locale (Casele Judeţene de Pensii: Alba, Olt, 
Mureş); 

 plăţi nelegale prin nerespectarea modului de calculul a drepturilor din pensie, 
fapt ce a condus la plata unor drepturi necuvenite în suma de 118 mii lei (Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa); 

 acordarea necuvenită a unor drepturi de pensii în sumă de 69 mii lei, în 
condiţiile în care plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei 
în care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale 
desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă (Casa Judeţeană 
de Pensii Hunedoara); 

 neconcordanţa dintre sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
stat suportate de angajator şi asigurat declarate la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Covasna cu cele declarate la Casa Judeţeană de Pensii
Covasna. Valoarea estimativă a abaterii este de 27.409 mii lei. 

La INEMRCM  neefectuarea demersurilor privind delimitarea suprafeţelor şi intabularea 
imobilelor din patrimoniu; 

 neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale de natura terenurilor şi 
construcţiilor, aflate în evidenţa institutului; 

 neîntreprinderea măsurilor de recuperare a sumei de 297 mii lei, reprezentând 
indemnizaţii concedii medicale plătite de către angajator salariaţilor, care au 
depăşit valoarea contribuţiilor datorate lunar de acesta pe parcursul anilor 
2006-2010 la bugetul Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate. 

 
Constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea 
calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă 
Constatări  

La CNPP 

 

 nu s-au pus în aplicare prevederile Legii nr. 132/2010, deoarece nu a fost 
realizată operaţionalizarea colectării selective a deşeurilor, în sensul 
organizării colectării deşeurilor în interiorul instituţiei publice şi prin încheierea
unui contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator 
economic autorizat, în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a 
acestora. 
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Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, însumează 
412.930 mii lei, din care: 23.781 mii lei venituri suplimentare datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi 6.044 mii lei prejudicii. 

Concluzii generale 
 

Ca urmare a acţiunilor de audit financiar, la CNPP şi la unităţi din subordine, s-au 
constatat abateri şi nereguli care au fost determinate de încălcarea legislaţiei 
privind finanţele publice, a celei din domeniul fiscal, privind proprietatea publică, 
contabilitatea, salarizarea şi achiziţiile publice, ceea ce au condus la: stabilirea de
venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, prejudicii şi abateri 
financiar-contabile. 

Printre cauzele generatoare ale abaterilor constatate s-au numărat următoarele:  

 acordarea de drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale care le 
reglementează; 

 nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice; 

 efectuarea de plăţi fără documente justificative care să ateste realitatea şi 
exactitatea sumelor datorate; 

 nerespectarea prevederilor legale şi a procedurilor cu privire la angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea 
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 neconcordanţa dintre obligaţiile înregistrate în evidenţa fiscală şi obligaţiile 
declarate de operatorii economici; 

 funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern; 

 exercitarea unei activităţi necorespunzătoare de către managementul entităţii; 

 preocuparea scăzută la nivelul managementului pentru recrutarea şi 
perfecţionarea continuă a personalului cu atribuţii în domeniul financiar-
contabil; 

 fluctuaţia personalului de conducere a entităţilor; 

 neîndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 

 necunoaşterea/nerespectarea prevederilor legale etc. 

S-a constatat faptul că abaterile financiar-contabile care nu au produs prejudicii, 
s-au produs cu o frecvenţă semnificativă, realizarea acestora având la origine fie 
disfuncţionalităţi sau neclarităţi ale prevederilor legale, fie neaplicarea întocmai a 
reglementărilor în domeniu. 

Recomandări 
 

 organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi 
control intern (inclusiv audit intern) în cadrul entităţilor; 

 stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor în vederea recuperării 
acestora, precum şi a altor măsuri considerate necesare pentru remedierea 
deficienţelor constatate; 

 calcularea şi evidenţierea în contabilitate a tuturor creanţelor bugetului general 
consolidat; 

 realizarea executării silite în toate cazurile în care creanţele bugetare nu se 
încasează la scadenţă; 

 inventarierea tuturor creanţelor de încasat şi a datoriilor; 

 efectuarea reevaluării activelor fixe corporale; 

 înscrierea în Cartea funciară a tuturor imobilelor aflate în administrare. 

  

Opinia de audit: 
Având în vedere concluziile rezultatele din misiunile de audit, în opinia auditorilor publici externi situaţiile 
financiare pe anul 2010 întocmite de CNPAS, nu oferă o imagine fidelă şi reală sub toate aspectele 
semnificative ale activelor, poziţiei financiare, precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului 
patrimonial, astfel că auditorii au exprimat o opinie de audit adversă. 
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Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru 
contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2010. 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost dispuse măsurile pe 
care atât CNPP cat şi unităţile aflate în subordine trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestora, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 
 

 

1.3. Auditul financiar asupra conturilor de execuţie ale 
bugetelor fondurilor speciale  

 
1.3.1. Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 

 
Scurtă prezentare Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Este organizată şi funcţionează potrivit 
prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale Statutului acesteia, aprobat 
prin Hotărârea nr. 1610/2006. 
ANOFM aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea 
profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de MMFPS, 
îndeplinind rolul de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor de 
şomaj.  
ANOFM are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: 
 41 agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţia pentru 

ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, servicii publice 
deconcentrate; 

 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în 
continuare centre regionale; 

 Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, cu sediul 
la Râşnov. 

ANOFM asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din 
subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate 
şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. 
 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 se prezintă în 
indicatori sintetici, astfel: 

                                                                                                                                     - mii lei - 
Denumirea indicatorilor Prevederi 

bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate/Plăţi 

efectuate 

Execuţie/
Buget 

% 
0 1 2 3=2/1*100 

A. Venituri totale, din care: 1.352.880 1.320.409 98 
a) Venituri sistem asigurări pentru şomaj 1.152.524 1.116.081 97 

b) Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale 200.356 204.328 102 

B. Cheltuieli totale, din care: 3.938.738 3.822.057 97 

a) Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj 3.903.898 3.794.835 97 

b) Cheltuieli fond de garantare pentru plata creanţelor salariale 34.840 27.222 78 

C. Excedent(+)/Deficit(-) -2.585.858 -2.501.648 97 
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În anul 2010, veniturile au fost realizate în proporţie de 98%, iar plăţile efectuate în proporţie de 97%.  

Veniturile au cuprins venituri ale sistemului de asigurări pentru şomaj, cu o pondere de 85% în total şi 
venituri ale fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu o pondere de 15% în total venituri 
realizate. 

Plăţile efectuate au cuprins plăţile sistemului de asigurări pentru şomaj, cu o pondere de 99% şi plăţile 
fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu o pondere de 1%. 

Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj a înregistrat un deficit de 2.501.648 mii lei, din care: 

 deficitul sistemului asigurărilor pentru şomaj în sumă de 2.678.754 mii lei; 
 excedentul fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în sumă de 177.106 mii 

lei. 

Principalele surse de venituri şi categorii de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se prezintă în 
structură astfel:    

                                                                                                                                    -mii lei- 

Denumirea indicatorilor  
Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate/ 

Plăţi efectuate 

Execuţie/ 
Buget 

% 
A 1 2 3=2/1*100 

VENITURI TOTALE, din care: 1.352.880 1.320.409 98 

1. Contribuţii de asigurări, din care: 1.167.579 1.211.351 104 

a) Contribuţii angajatorilor, din care: 684.356 703.191 103 

- Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de 
angajatori 

494.000 516.279 105 

- Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale 

190.356 186.912 98 

b) Contribuţiile asiguraţilor 483.223 508.160 105 

2. Venituri nefiscale, din care: 118.961 99.596 84 

- Alte venituri din dobânzi 102.150 75.646 74 

- Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

9.243 17.416 188 

- Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 757 0 0 

- Alte venituri 6.811 6.534 96 

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 31.039 6.019 19 

4. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 35.268 3.417 10 

5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

33 26 80 

CHELTUIELI TOTALE, din care: 3.938.738 3.822.057 97 

1. Asigurări şi asistenţă socială 3.670.444 3.589.758 98 

- Asigurări pentru şomaj 3.484.819 3.417.429 98 

- Prevenirea excluderii sociale 12.575 12.090 96 

- Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 25.200 25.039 99 

- Cheltuieli de administrare fond 147.850 135.200 91 

2.Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, din care: 206.397 181.867 88 

- Măsuri active pentru combaterea şomajului 30.862 30.159 98 

- Stimularea creării de locuri de muncă 131.931 131.263 99 

- Alte acţiuni generale de muncă 43.604 20.445 47 

3. Învăţământ 27.057 23.210 86 

4. Cheltuielile fondului de garantare 34.840 27.222 78 

Excedent (+) / Deficit (-) -2.585.858 -2.501.648 97 
 

Principalele surse de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost contribuţiile de asigurări 
pentru şomaj datorate de angajatori şi angajaţi, în sumă de 1.211.351 mii lei, reprezentând 92% din totalul 
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veniturilor realizate şi veniturile nefiscale în sumă de 99.596 mii lei, reprezentând 8% din totalul veniturilor 
realizate.  

Veniturile încasate din rambursarea împrumuturilor acordate au fost realizate în proporţie de doar 19%, iar 
veniturile încasate din sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost realizate 
în proporţie de doar 10%. 

Plăţile efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj au cuprins, în principal, asigurări şi asistenţă socială 
(asigurări pentru şomaj, prevenirea excluderii sociale, cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor, 
cheltuieli de administrare fond), în sumă de 3.589.758 mii lei, cu o pondere de 94% în totalul plăţilor 
efectuate şi acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (măsuri active pentru combaterea 
şomajului, stimularea creării de locuri de muncă, alte acţiuni generale de muncă), în sumă de 181.867 mii 
lei, cu o pondere de 5% în totalul plăţilor efectuate. 

Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj s-a încheiat la finele anului 2010 cu un deficit de 2.501.648 
mii lei, în condiţiile în care veniturile încasate au acoperit doar 35% din plăţile efectuate.                   

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, s-a 
desfăşurat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - ANOFM şi la un număr de 21 de 
agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv la agenţiile: Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa 
Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, 
Mehedinţi, Neamţ, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea şi Vrancea.  

Corelat cu numărul total al entităţilor aflate în subordinea ANOFM, în anul 2010 Curtea de Conturi a 
cuprins în auditare, 42 % din totalul acestora. 

În auditarea situaţiilor financiare, Curtea de Conturi a avut următoarele obiective:    

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 şi 
autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 
Constatări  

La Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

 la fundamentarea cheltuielilor cuprinse în bugetul asigurărilor de şomaj pentru 
anul 2010, în stabilirea contribuţiilor datorate fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pentru indemnizaţii de şomaj, a fost luată în calcul o cotă 
de contribuţie pentru asigurări de sănătate de 5,5% în loc de 6,5%, aşa după 
cum prevede Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Astfel, au fost diminuate nejustificat cheltuielile cuprinse în propunerea de 
buget pe anul 2010, cu suma de 16.592 mii lei. 

Situaţia a fost similară şi în anul 2009 când instituţia nu a fundamentat şi nu a 
cuprins în bugetul asigurărilor pentru şomaj la partea de cheltuieli, suma datorată 
legal sub formă de contribuţii de asigurări sociale de sănătate asupra 
indemnizaţiei de şomaj, volumul acestora fiind diminuat cu suma de 7.148 mii lei. 

 în anul 2010 bugetul activităţii proprii a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă a fost supradimensionat la articolul bugetar „locuinţa de 
serviciu folosită de salariat şi familia sa”, fiind prevăzute credite bugetare 
definitive în sumă de 100 mii lei, deşi suma maxim admisă ce putea fi cheltuită 
potrivit legislaţiei în vigoare era de 33 mii lei. Valoarea estimativă a abaterii a 
fost de 67 mii lei, reprezentând suma cu care s-au majorat în mod nejustificat 
creditele bugetare definitive aferente cheltuielilor de personal pe anul 2010. 

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 la partea de venituri din contribuţii de asigurări, prevederile bugetare definitive 
au fost supraevaluate atât faţă de încasările realizate, cu suma de 12.852 mii 
lei, cât şi faţă de drepturile constatate de încasat, cu suma de 5.957 mii lei; 

 la partea de cheltuieli, creditele bugetare definitive şi angajamentele bugetare 
au fost supraevaluate faţă de plăţile efectuate cu suma de 1.214 mii lei, 
respectiv cu suma de 61 mii lei (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Brăila). 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări  

La Agenţia Naţională  instituţia nu a respectat principiile contabilităţii de angajamente, în sensul 
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pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

recunoaşterii obligaţiilor de plată pentru serviciile efectuate de terţi, la data la 
care acestea au fost prestate. Valoarea estimativă a abaterii a fost în sumă de 
381 mii lei şi reprezintă plăţile efectuate în anul 2010 pentru serviciile de 
tipărire şi expediere a mandatelor pentru plata indemnizaţiei de şomaj, 
efectuate în anii precedenţi şi înregistrate în anul 2010 când s-a efectuat plata.

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 în balanţa de verificare, încheiată la 31.12.2010, nu figurează în soldul contului 
„Drepturi de personal neridicate”, indemnizaţiile de şomaj neridicate în 
termenul legal în sumă de 237 mii lei (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Argeş); 

 echipamentele tehnologice (sistem de tratare a apei) şi obiectele de inventar
achiziţionate, au fost reflectate în mod eronat în evidenţa contabilă, fiind 
încorporate în valoarea imobilului, majorând astfel în mod nejustificat valoarea 
clădirii în care entitatea îşi desfăşoară activitatea; mijloace fixe de natura 
obiectelor de inventar nu au fost evidenţiate în contul în afara bilanţului; 
înregistrări eronate în partida de cheltuieli a indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă şi alte ajutoare datorate, potrivit legii, şomerilor. Valoarea 
operaţiunilor care constituie abateri de la legalitate şi regularitate a fost
estimată la suma totală de 934 mii lei, denaturându-se astfel cheltuielile şi 
veniturile înregistrate şi situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2010 
(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău); 

 un activ fix corporal, în valoare de 1.275 mii lei, recepţionat în data de 
23.08.2010, nu a fost înregistrat în contul corespunzător (Clădiri) şi pentru 
acesta nu s-a calculat amortizarea aferentă perioadei septembrie-decembrie 
2010 (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa Năsăud); 

 operaţiunile economice reprezentând diferenţele rezultate din reevaluarea 
clădirii şi terenului la finele anului 2010, în sumă de 148 mii lei au fost 
înregistrate eronat în contabilitate (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Tulcea); 

 în evidenţa contabilă au fost menţinute nejustificat creanţe în sumă de 379 mii lei 
aferente unor agenţi economici care au fost radiaţi de la Oficiul Registrului 
Comerţului (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş Severin);

 nu a fost analizată componenţa sumelor aflate în soldul tuturor conturilor de 
disponibilităţi la finele anului 2010, ceea ce a condus la păstrarea nejustificată 
în contul „Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit” a sumei de 49 
mii lei, reprezentând: 
 drepturi restante (indemnizaţie de şomaj, indemnizaţii absolvenţi, prime 

acordate şomerilor în baza art. 73^1 din Legea nr. 76/2002) ca urmare a 
neridicării acestora în termenul legal de prescripţie; 

 drepturi băneşti necuvenite (indemnizaţii de şomaj, prime acordate 
şomerilor în baza art. 73^1 din Legea nr. 76/2002), ca urmare a 
nerespectării de către beneficiari a condiţiilor impuse de legislaţia în 
vigoare în vederea obţinerii şi/sau menţinerii drepturilor respective 
(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa); 

 obligaţiile reprezentând contribuţii sociale aferente indemnizaţiilor de şomaj 
datorate pentru luna decembrie 2010, în valoare de 696 mii lei, nu au fost 
înregistrate în contabilitate până la închiderea exerciţiului bugetar al anului 
2010, acestea fiind înregistrate în luna în care au fost plătite, respectiv ianuarie 
2011 (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea); 

 nu au fost reevaluate şi înregistrate în evidenţa contabilă diferenţele din 
reevaluare aferente acţiunilor deţinute de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Suceava la SC MOBILA SA Rădăuţi, în valoare de 21 mii lei, 
ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor agentului economic în baza OUG
nr. 205/2000, denaturându-se astfel datele prezentate prin situaţiile financiare 
anuale (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava); 

 existenţa unor neconcordanţe în sumă de 224 mii lei, între datele înscrise la 
partea de venituri a contului de execuţie de către AJOFM Buzău şi cele din 
execuţia de casă a bugetului asigurărilor pentru şomaj întocmită de Trezoreria 
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Buzău (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău). 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  

La Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

 

 nu a fost implementat un sistem propriu al controlului managerial, deşi prin 
Ordinul nr. 400/2008 emis de Preşedintele ANOFM a fost aprobat un program 
de dezvoltare a sistemului de control intern; 

 nu au fost identificate şi evaluate riscurile privind activităţile desfăşurate în 
toate compartimentele entităţii şi monitorizarea acestora în vederea stabilirii 
controalelor interne corespunzătoare pentru limitarea posibilelor consecinţe ale 
acestor riscuri, nefiind elaborat şi completat registrul riscurilor, în conformitate 
cu procedura de sistem privind managementul riscului. 

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 nu există un registru al riscurilor în care se înglobează riscurile identificate în 
toate compartimentele entităţii şi persoanele responsabile pentru elaborarea şi 
actualizarea acestuia; 

 nu a fost elaborată o procedură privind managementul riscurilor; 

 nu au fost identificate instrumente de control intern (procedeu, mijloc sau 
acţiune stabilite şi implementate pentru menţinerea unui bun control asupra 
funcţionării entităţii în ansamblul ei); 

 nu au fost elaborate toate procedurile formalizate pe activităţi, respectiv pentru 
arhivarea şi circuitul documentelor, contractele de asigurare pentru şomaj, 
raportarea iregularităţilor; 

 nu s-au luat toate măsurile necesare pentru elaborarea unei proceduri scrise 
prin care să se poată urmări dacă şomerii indemnizaţi realizează venituri din 
activităţi autorizate, mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, pe 
perioada acordării indemnizaţiei. 

Abaterile au fost constatate la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă: Mehedinţi, Suceava, Vrancea, Caraş-Severin. 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat în 
cuantumul şi la termenele stabilite prin lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat 
nerealizarea acestora 
Constatări  

La Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

 

 nu s-a constituit obligaţia de plată sub forma contribuţiilor pentru asigurări 
sociale de sănătate datorată de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei 
de muncă pentru indemnizaţiile pentru şomaj, în cuantumul prevăzut de lege şi 
nu au fost virate aceste obligaţii legale la Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate. 

Abaterea se datorează precizărilor făcute de ordonatorul principal de credite, 
transmise agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Au fost astfel 
calculate şi virate contribuţii mai mici decât cele datorate, prin aplicarea unei 
cote de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate de 5,5% faţă de cota 
legal datorată de 6,5%. 

Abaterile au fost constatate şi consemnate în note de constatare încheiate în 
timpul misiunilor de audit la Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă 
Argeş, Bacău, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, 
Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Satu-Mare, Suceava, Teleorman, 
Tulcea Vrancea, Agenţia municipală pentru ocuparea forţei de muncă 
Bucureşti. 

Valoarea estimativă a abaterii care se constituie ca deficienţă la nivelul tuturor 
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă este de 39.895 mii lei, 
diferenţa de contribuţie necalculată şi nevirată din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, din care 16.698 mii lei în anul 2009 şi 23.197 mii lei în anul 2010.  

Cuantificarea abaterii s-a făcut la nivelul ordonatorului principal prin aplicarea 
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procentului de 1% (diferenţa dintre cota de 6,5% contribuţia datorată şi cota de 
5,5% contribuţia virată) asupra cheltuielilor efective cu indemnizaţia de şomaj 
din contul de execuţie bugetară pe anul 2009 (în sumă de 1.669.818 mii lei) şi 
a celor din contul de execuţie bugetară pe anul 2010 (în sumă de 2.319.705 
mii lei).  

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu a fundamentat, pe 
baza datelor proprii, veniturile bugetare pe care le administrează şi nu a 
urmărit corespunzător activitatea de colectare a veniturilor aferente 
indicatorului „încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii”, rezultând un grad de 
realizare a acestor venituri în anul 2010 de doar 19,39%, faţă de prevederile 
bugetare definitive. Valoarea estimată a abaterii constatate a fost de 25.020 
mii lei şi reprezintă veniturile nerealizate din rambursarea împrumuturilor 
acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, 
comparativ cu nivelul prevăzut prin bugetul anual; 

 deficienţe în întocmirea şi realizarea Planului de control măsuri active pentru 
anul 2010; 

 exercitarea în mod necorespunzător a atribuţiilor prevăzute de lege în ceea ce 
priveşte activitatea de realizare a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare 
a executării silite pentru debitele rezultate din nerespectarea prevederilor Legii 
nr. 76/2002. Valoarea estimată a abaterilor constatate a fost de 34.079 mii lei, 
reprezentând valoarea debitelor neîncasate la 31.12.2010 ca urmare a 
exercitării necorespunzătoare a activităţii de executare silită. 

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 nu au fost luate măsurile de executare silită a creanţelor bugetare;  

 nu a fost respectat termenul legal privind începerea executării silite, 
necomunicarea somaţiei de plată însoţite de titlurile executorii (prin poştă, 
înmânare directă, afişare, publicare, etc.) persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice; 

 neaplicarea celorlalte măsuri de executare silită (blocarea conturilor bancare, 
executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra 
bunurilor mobile şi imobile) după expirarea termenului de 15 zile de la data 
comunicării somaţiei, în condiţiile în care contribuabilul nu a achitat obligaţiile 
bugetare menţionate în titlul executoriu. Valoarea estimată a abaterii 
constatate a fost de 489 mii lei, din care venituri suplimentare încasate în 
timpul acţiunii de verificare 38 mii lei. 

Abaterile s-au constatat la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Arad, Ialomiţa, Suceava, Călăraşi, Satu Mare. 

 nu au fost aplicate sancţiunile legale tuturor angajatorilor care nu au depus la 
termen sau au depus cu întârziere declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Valoarea 
estimată a abaterilor a fost de 14.501 mii lei. 

Abaterile s-au constatat la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Brăila, Călăraşi, Neamţ, Bistriţa-Năsăud. 

 nu s-a monitorizat recuperarea sumelor datorate bugetului asigurărilor pentru 
şomaj în sumă de 169 mii lei, reprezentând plăţi compensatorii acordate 
salariaţilor disponibilizaţi în baza OUG nr. 95/2002 privind industria de apărare.

Abaterile s-au constatat la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Bucureşti, Bacău. 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele de înfiinţare a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Constatări  

La Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

 nerespectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului la finele anului 2010, 
constatându-se în principal următoarele abateri: 

 nu au fost întocmite proceduri scrise cu privire modul de organizare şi 
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 desfăşurare a activităţii de inventariere;  

 nu au fost instruite comisiile de inventariere de către comisia centrală;  

 nu au fost inventariate corespunzător conturile de „Debitori” şi „Creditori”, 
precum şi bunurile aflate în custodie la alte entităţi;  

 nu a fost încheiat proces verbal de valorificare a inventarierii care să fie 
supus spre aprobare conducerii instituţiei.  

Valoarea totală a abaterii a fost de 43.643 mii lei şi reprezintă valoarea 
obligaţiilor de plată/încasat inventariate necorespunzător, precum şi a bunurilor 
lăsate în custodie pentru care nu au fost primite confirmări de la entităţile care 
le au în păstrare. 

 neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor bunurilor imobile aparţinând 
domeniului public al statului, aflate în administrarea ANOFM; 

 neefectuarea reevaluării activelor fixe (clădiri şi terenuri) aparţinând domeniului 
public al statului; 

 nedeclararea valorilor de inventar juste în vederea actualizării inventarului
bunurilor aparţinând domeniului public centralizat al statului gestionat de 
Ministerul Finanţelor Publice pentru bunurile imobile aparţinând domeniului 
public al statului aflate în administrarea ANOFM şi a unităţilor subordonate; 

 conducătorii agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, directori 
coordonatori şi directori coordonatori adjuncţi au fost salarizaţi fără temei legal 
în perioada 28.02-19.07.2010, ca urmare a neadoptării unor măsuri care să 
vizeze intrarea în legalitate a raporturilor de muncă încheiate în baza unor 
contracte de management, potrivit prevederilor OUG nr. 105/6.10.2009, 
declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.629 din 3 
decembrie 2009. 

La nivelul ANOFM, dintr-un număr total de 161 persoane care au avut 
contracte de management încheiate în baza OUG nr. 105/2009, pentru un 
număr de 108 persoane, directori coordonatori şi directori coordonatori adjuncţi 
ai agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, au fost menţinute 
contractele de management, fără bază legală şi după data de 28.02.2010, 
când unele prevederi ale OUG nr. 105/2009 au fost declarate 
neconstituţionale. 

Abaterile au fost constatate şi consemnate în notele de constatare încheiate în 
timpul misiunilor de audit la Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă 
Bistriţa-Năsăud, Buzău, Botoşani, Călăraşi, Ialomiţa, Iaşi, Harghita, Neamţ, 
Satu-Mare, Suceava, Teleorman, Vrancea.  

Valoarea estimativă a abaterii a fost în sumă de 391 mii lei, reprezentând 
drepturi salariale şi stimulente acordate, precum şi contribuţii aferente achitate 
de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

 Programul de achiziţii publice pentru activitatea proprie a ANOFM pe anul 
2010 nu a fost fundamentat pe baza unor note sau referate de necesitate 
transmise compartimentului specializat în achiziţii publice de către celelalte 
compartimente ale entităţii. De asemenea, produsele, serviciile şi lucrările nu 
au fost puse în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în 
Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV). Din Programul anual al 
achiziţiilor publice nu rezultă că valorile totale în euro, fără TVA, au fost 
stabilite pe baza unui calcul cantitativ/valoric. 

 nerespectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la urmărirea modului de derulare 
a obiectivelor de investiţii incluse în programul de investiţii pe anul 2010. 

În Programul de investiţii publice, anexă la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
este detaliat ca obiectiv de investiţii „Reabilitarea şi extinderea sediu AJOFM 
Gorj”. 

Acesta este înscris în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale pentru 
şomaj, ca obiectiv de investiţii în continuare, cu valoare programată a creditelor 
bugetare pentru desfăşurarea lucrărilor de 2.194 mii lei. Această sumă, alocată 
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prin bugetul anului 2010, deşi nu a fost utilizată, nu a fost redistribuită. 

De asemenea, la nivelul entităţii nu se regăsesc în documente scrise propuneri 
privind programul anual de investiţii publice întocmit pe clasificaţia funcţională 
şi cu prezentare de informaţii nefinanciare conform cerinţelor art. 39 din Legea 
finanţelor publice nr. 500/2002. 

 nerespectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acordarea de
subvenţii din bugetul asigurărilor de şomaj pentru funcţionarea centrelor 
regionale de formare profesională a adulţilor - CRFPA (instituţii care 
funcţionează în subordinea ANOFM ca ordonatori terţiari de credite), 
identificându-se următoarele abateri: 

 conturile utilizate de către ANOFM pentru evidenţierea operaţiunilor 
contabile privitoare la subvenţii nu sunt dezvoltate pe analitice care să facă 
posibilă cuantificarea subvenţiilor acordate pentru fiecare centru regional; 

 solicitările de subvenţii ale centrelor regionale nu sunt însoţite de note de 
fundamentare; 

 în anul 2010, repartizarea subvenţiei în sumă de 57 mii lei către CRFPA 
Mureş s-a făcut în data de 24.12.2010, după data limită prevăzută în OMFP 
nr. 2839/2010; 

 restituirea subvenţiei neutilizate în sumă de 330 mii lei de către CRFPA
Mehedinţi, Teleorman, Vâlcea, Cluj, Braşov, Mureş şi Călăraşi s-a făcut în 
data de 31.12.2010, după data limită prevăzută în OMFP nr. 2839/2010. 

 neconcordanţe între datele prezentate în contul de execuţie a bugetului 
instituţiei publice - la partea de cheltuieli-subvenţii acordate - şi datele 
reprezentând subvenţii primite, prezentate în contul de execuţie a instituţiilor 
publice, întocmit prin centralizarea conturilor de execuţie ale instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea ANOFM, situaţie 
depusă la Ministerul Finanţelor Publice. 

Astfel, în timp ce din centralizarea sumelor încasate cu titlu de subvenţie de 
către cele 8 centre regionale, rezultă că valoarea subvenţiilor primite este de 
11.128 mii lei, prin contul de execuţie al ordonatorului principal de credite, ca 
plăţi efectuate cu titlu de subvenţie către aceleaşi 8 centre regionale se 
raportează suma de 10.921 lei. Valoarea estimativă a abaterii o constituie 
suma de 207 mii lei, reprezentând suma declarată în plus în centralizatorul 
conturilor de execuţie a bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 valorile stabilite în rapoartele de evaluare pentru terenuri, au fost înregistrate 
eronat ca diferenţe din reevaluare aferente construcţiilor, considerându-se că 
valoarea terenurilor este inclusă în valoarea clădirilor (Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov); 

 în evidenţa contabilă a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Braşov, în anul 2010 nu sunt înregistrate terenurile aferente sediilor avute în 
proprietate sau administrare. Conform rapoartelor de evaluare existente în 
unitate, valoarea celor două terenuri aflate în patrimoniu este de 302 mii lei. 
Terenurile au fost înregistrate în contabilitate în anul 2011, în timpul misiunii de 
audit; 

 rezultatele reevaluării nu au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin. Astfel, a 
fost înregistrată în contabilitate doar operaţiunea de creştere/descreştere a 
valorii contabile aferente bunurilor aparţinând domeniului public al statului, 
nefiind reflectată în evidenţa contabilă şi operaţiunea privind transferul 
diferenţelor din reevaluare asupra fondului bunurilor aparţinând domeniului 
public al statului. Valoarea estimativă a operaţiunilor care constituie abateri 
este de 165 mii lei; 

 până la data de 31.12.2010 nu au fost supuse reevaluării activele necurente 
ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava ultima 
reevaluare fiind efectuată în 2004. Prin aplicarea indicilor de inflaţie comunicaţi 
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de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada decembrie 2005 -
decembrie 2010 (indice care a fost de 1,41) la valoarea activelor fixe care nu 
au fost reevaluate a rezultat o diferenţă din reevaluare în sumă de 115 mii lei;  

 plata nelegală din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlu de indemnizaţie de 
şomaj, a sumei de 51 mii lei către unele persoane care au realizat venituri 
salariale în aceeaşi perioadă în care au beneficiat şi de indemnizaţia de şomaj 
(Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, Tulcea, 
Buzău, Neamţ); 

 a rezultat din compararea bazelor de date ale AJOFM şi cele ale Administraţiei
Finanţelor Publice că unele persoane au realizat venituri lunare mai mari decât 
nivelul indicatorului social de referinţă de 500 lei/lunar, situaţie în care plata 
indemnizaţiei de şomaj trebuia sistată. S-au estimat plăţi nelegale în sumă 
totală de 90 mii lei (Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Mehedinţi Vrancea, Harghita, Tulcea); 

 au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 332 mii lei, prin acordarea unor 
indemnizaţii de şomaj mai mari decât cele legal cuvenite, stabilite prin 
includerea eronată în baza de calcul a compensaţiilor băneşti acordate 
salariaţilor pentru întreruperea voluntară a raporturilor de muncă (Agenţiile 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa, Satu Mare, Buzău); 

 nu s-au efectuat verificări privind respectarea clauzelor contractuale asumate 
de către agenţii economici privind contractele de credit cu dobândă 
subvenţionată în condiţiile art. 86 din Legea nr. 76/2002. Agenţii economici, 
care au beneficiat de credite cu dobândă subvenţionată, trebuia să încadreze 
personal provenind din rândul şomerilor, înregistraţi la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă, pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă 
nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 
(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava).Valoarea 
estimativă a prejudiciul estimat a fost în sumă de 151 mii lei; 

 efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a 
prevederilor legale, respectiv: 

 mijloace fixe şi obiecte de inventar existente au fost înscrise în liste de 
inventar doar cantitativ, fără valoare de inventar, element obligatoriu, 
necesar pentru stabilirea situaţiei reale a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitaluri proprii ale entităţii, aşa cum prevăd reglementările 
legale în materie; 

 pentru bunurile de natura obiectelor de inventar preluate în custodie, nu s-
au întocmit liste de inventar distincte, care să conţină informaţii cu privire la 
numărul şi data actului de predare-primire, valoarea contabilă şi alte 
informaţii utile, aşa cum prevăd reglementările legale;  

 nu s-a efectuat inventarierea disponibilităţilor băneşti ale entităţii, aflate în 
conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului. 

Valoarea estimată a abaterii constatate, însumează 15.093 mii lei, iar abaterile 
au fost constatate la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Bacău, Ialomiţa, Buzău; 

 pentru societăţile comerciale care aveau încheiate convenţii cu agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru subvenţionarea locurilor de 
muncă, nu s-a respectat obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cu salariaţii 
pe perioada prevăzută în convenţii, raporturile de muncă încetând înainte de 
expirarea termenului prevăzut de lege, disponibilizarea angajaţilor fiind 
efectuată în baza art.65 aliniatul 1 din Legea 53/2003 privind codul muncii 
(Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caras Severin, 
Suceava, Harghita, Argeş). Valoarea estimativă a prejudiciului este de 118 mii 
lei şi reprezintă sumele încasate de societăţile în cauză pentru subvenţionarea 
locurilor de muncă, fără a menţine salariaţii, la care se adaugă dobânda de 
referinţă a BNR, calculată până la data de 27.09.2011; 

 urmare derulării unor contracte de prestări de servicii având ca obiective: 
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medierea muncii; informare şi consiliere profesională; consultanţă şi asistenţă 
pentru iniţierea unei afaceri, a fost decontată în mod nejustificat de către 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita o serie de 
cheltuieli privind: TVA deductibil aferent bunurilor şi serviciilor achiziţionate de 
prestator; servicii de mediere şi/sau consultanţă neefectuate în realitate sau 
situate în afara cadrului contractual; servicii de consultanţă şi asistenţă 
decontate la tarife mai mari decât cele ofertate şi contractate; alte cheltuieli 
neeligibile.  

Prejudiciul estimat a fost în sumă de 100 mii lei, în timpul misiunii de audit 
calculându-se şi foloase nerealizate. Până la finalizarea auditului financiar din 
prejudiciul estimat s-a recuperat suma de 43 mii lei. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
cât şi la unităţile subordonate însumează 167.505 mii lei, din care 1.018 mii lei reprezintă prejudiciile 
estimate şi 3.562 mii lei reprezintă venituri suplimentare. 

Măsuri operative  

La Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă 

 

 a fost efectuat un punctaj cu Casa Naţională de Pensii Publice în vederea 
clarificării obligaţiilor de plată restante pentru serviciile de tipărire şi expediere 
a mandatelor, servicii prestate în anii precedenţi şi neachitate la data misiunii 
de audit financiar, stabilindu-se suplimentar obligaţii de plată restante a 
ANOFM, neevidenţiate în contabilitate, în cuantum de 108 mii lei; 

 s-a organizat inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi
reevaluarea acestora, lucrarea aflându-se în curs de desfăşurare la încheierea 
misiunii de audit financiar. 

La Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă  

 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi a procedat la
înregistrarea în evidenţa contabilă a indemnizaţiilor acordate necuvenit unor 
persoane care au realizat venituri mai mari decât indicatorul social, respectiv 
prime de încadrare sau de instalare; 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea a procedat la 
analiza dosarelor debitorilor în vederea identificării tuturor persoanelor juridice 
debitoare, radiate de la Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, precum şi 
intensificarea urmăririi desfăşurării procedurii de executare silită pentru ceilalţi 
debitori, cu respectarea prevederilor legale; 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea a procedat la 
interogarea bazei de date REVISAL pentru şomerii indemnizaţi în anul 2011, 
pentru a identifica situaţii în care o persoană angajată cu contract individual de 
muncă a beneficiat şi de indemnizaţie de şomaj; 

 diferenţa rezultată din reevaluarea clădirii, înregistrată eronat la finele anului 
2010, a fost corectată în luna ianuarie 2011, însă ea a afectat situaţiile 
financiare ale anului 2010 (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Tulcea).  

Concluzii generale Urmare a acţiunilor de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj au fost constatate abateri şi nereguli, determinate atât 
de încălcarea legislaţiei specifice sistemului asigurărilor pentru şomaj cât şi a 
legislaţiei privind finanţele publice, proprietatea publică a statului, contabilitatea 
instituţiilor publice, salarizarea, achiziţiile publice şi legislaţia din domeniul fiscal. 

Cauzele generatoare ale abaterilor constatate au fost: 
 nerespectarea prevederilor legale care reglementează activitatea 

financiar-contabilă în instituţiile publice; 
 nerespectarea prevederilor legale şi a procedurilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 
 nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 

gestionarea patrimoniului public şi privat al statului; 
 funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern; 
 efectuarea de plăţi în lipsa documentelor justificative care să ateste 

realitatea şi exactitatea sumelor datorate; 
 nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice; 
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 neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; 
 acordarea de drepturi de natură salarială fără respectarea prevederilor 

legale; 
 nerespectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la constituirea şi 

plata unor obligaţii către bugetele publice; 
 exercitarea unei activităţi necorespunzătoarea de către managementul 

entităţilor auditate. 
 

Recomandări 
 

 înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor în momentul constatării 
drepturilor şi obligaţiilor, cu respectarea principiilor contabilităţii de 
angajament şi a independenţei exerciţiului, 

 organizarea activităţii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice conform normelor legale în vigoare; 

 organizarea, implementarea şi menţinerea funcţionalităţii sistemelor de 
management şi control intern din cadrul entităţilor; 

 efectuarea operaţiunilor de inventariere cu respectarea tuturor prevederilor 
legale în vigoare; 

 reevaluarea terenurilor şi a construcţiilor din patrimoniul instituţiei, cel puţin o 
dată la 3 ani, şi actualizarea valorii acestora în inventarul centralizat al 
bunurilor aparţinând domeniului public al statului; 

 aplicarea măsurilor de executare silită de către agenţiile teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă până la recuperarea în totalitate a debitelor, prin 
aplicarea şi a celorlalte proceduri prevăzute de lege în vederea recuperării 
creanţelor bugetare, respectiv: luarea de măsuri asigurătorii, sechestru 
asupra bunurilor mobile şi imobile şi valorificarea acestora; 

 analiza detaliată a situaţiilor care au fost generate la nivelul fiecărei structuri 
teritoriale prin nepunerea în aplicare a prevederilor cuprinse în Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1.629/2009, începând cu data de 01.03.2010; stabilirea 
sumelor plătite fără temei legal în perioada 01.03-19.07.2010 pe seama 
surselor bugetare, evidenţierea acestora în contabilitate şi întreprinderea de 
măsuri pentru recuperarea acestor sume în conformitate cu prevederilor 
legale în vigoare; 

 implicarea ANOFM, în calitate de ordonator principal de credite pentru 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, în verificarea necesităţii şi legalităţii 
sumelor solicitate cu titlu de subvenţii prin analizarea notelor de fundamentare 
şi ulterior prin verificarea realităţii cheltuielilor şi a modului de raportare a 
datelor; 

 analizarea detaliată a situaţiilor care au fost generate la nivelul fiecărei 
structuri teritoriale prin nerespectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, art. 260 alin.(3). Stabilirea sumelor neplătite în 
perioada 2008-2010 la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
evidenţierea acestora în contabilitate şi plata acestor sume conform 
prevederilor legale în vigoare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 analiza privind spaţiile utilizate de ANOFM şi dimensionarea acestora 
corespunzător necesităţilor reale şi a numărului actual de salariaţi; 

 analiza activităţii desfăşurate în centrele regionale de formare profesională a 
adulţilor şi identificarea de măsuri corespunzătoare pentru eficientizarea 
activităţii acestora în concordanţă cu obiectivele şi atribuţiile stabilite în cadrul 
legal de înfiinţare; 

 stabilirea unui cadru unitar de raportare de către toate entităţile ce 
funcţionează în subordinea ANOFM. 
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Opinia de audit:  
Având în vedere concluziile rezultate din misiunile de audit financiar, în opinia auditorilor publici externi 
situaţiile financiare pe anul 2010 ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, nu oferă o imagine fidelă şi reală 
sub toate aspectele semnificative a activelor, poziţiei financiare, precum şi a performanţei financiare şi a 
rezultatului patrimonial, astfel că auditorii publici externi au exprimat o opinie de audit adversă. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru 
contul de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj la nivelul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă pe anul 2010. 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, unităţile subordonate sau aflate sub autoritate 
trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii 
prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 
 
 
 

1.3.2. Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010 

 
 

Scurtă prezentare Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este instituţie publică autonomă, de 
interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează 
sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi 
programelor Guvernului în domeniul sanitar.  

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, are în 
subordine: 

 Casele de asigurări de sănătate judeţene; 
 Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; 
 Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; 
 Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii.  
Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale 
de Sănătate, denumit în continuare FNUASS, s-a constituit din următoarele surse:

 contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice,  
 subvenţii de la bugetul de stat,  
 dobânzi,  
 donaţii,  
 sponsorizări,  
 venituri provenite din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate judeţene,  
 alte venituri în condiţiile legii. 

Bugetul FNUASS este principala sursă de finanţare a sănătăţii. În anul 2010, 
veniturile acestui buget au fost utilizate pentru: 

 plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare şi 
dispozitivelor medicale; 

 cheltuieli de administrare, funcţionare; 
 cheltuieli de capital; 
 cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. 
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Execuţia bugetului FNUASS la data de 31.12.2010  

LA VENITURI 
Sinteza veniturilor totale ale bugetului FNUASS este redată în tabelul de mai jos: 

 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 
definitive 

Drepturi totale 
constatate 

Venituri 
încasate 

Grad 
de realizare 

faţă de 
buget (%) 

Grad 
de 

realizare 
faţă de 

drepturile 
de încasat 

(%) 
 0 1 2 3 4 5 

 VENITURI TOTALE (I+II) 17.724.985 23.307.009 17.258.727 97,37 74,04 
I. Venituri curente, din care: (1+2) 13.127.332 19.159.676 13.160.970 100,26 68,69 
1. Contribuţii de asigurări de sănătate 13.111.305 19.149.234 13.153.498 100,33 68,69 
1.1 Contribuţiile angajatorilor 6.526.712 9.933.450 6.522.478 99,94 65,66 
1.2 Contribuţiile asiguraţilor 6.584.593 9.215.784 6.631.021 100,71 71,95 
2. Venituri nefiscale 16.027 10.442 7.473 46,63 71,57 
II. Subvenţii, din care: (3+4) 4.597.653 4.147.333 4.097.756 89,13 98,80 
3. Subvenţii de la bugetul de stat 3.637.691 3.602.845 3.617.427 99,45 100,40 
4. Subvenţii de la alte administraţii 959.962 455.488 480.329 50,04 105,45 

 
Veniturile încasate în anul 2010 au fost în sumă de 17.258.727 mii lei şi reprezintă 97,37% faţă de 
prevederile bugetare definitive de 17.724.985 mii lei, iar gradul de realizare a veniturilor faţă de totalul 
drepturilor constatate în anul 2010 şi în perioada anterioară, (23.307.009 mii lei), este în realitate de doar 
74,04%. 

Rezultă că la fundamentarea bugetului FNUASS pentru anul 2010 nu au fost avute în vedere toate 
veniturile cuvenite acestui fond, prevederile bugetare definitive, în sumă de 17.724.985 mii lei, fiind cu 
5.582.024 mii lei mai mici decât totalul drepturilor constatate, în sumă de 23.307.009 mii lei, iar gradul real 
de realizare a veniturilor este de 74,04%. 

Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o au veniturile curente în sumă de 13.160.970 mii lei, 
respectiv 76,26%. La acest indicator sunt cuprinse contribuţiile angajatorilor, în sumă de 6.522.478 mii lei, 
şi contribuţiile angajaţilor în sumă de 6.631.021 mii lei. Gradul de colectare al acestor venituri faţă de 
drepturile de încasat este de 65,66% pentru veniturile din contribuţiile angajatorilor şi de 71,95% pentru 
veniturile din contribuţiile asiguraţilor (angajaţilor). 

Conform dispoziţiilor OUG nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar fiscală 
aprobată prin Legea nr. 609/2003 cu modificările şi completările ulterioare, colectarea contribuţiilor 
persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de angajator, precum şi cele ale persoanelor fizice care au 
calitatea de salariaţi se face de către ANAF, prin organele fiscale teritoriale, într-un cont unic.  

Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele pe care le colectează Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, se face prin casele de asigurări de sănătate judeţene şi a Municipiului Bucureşti. 

Situaţia veniturilor din contribuţii pentru asigurări de sănătate colectate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele judeţene de asigurări de 
sănătate, precum şi prin alte instituţii publice, se prezintă astfel: 

 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 
definitive 

Drepturi 
totale 

constatate 

Drepturi 
constatate 

din anii 
precedenţi 

Drepturi 
constatate în 
anul curent 

Încasări în 
anul 2010 

Grad de 
realiz. a 
venit. 

% 

Stingeri 
pe alte 

căi decât 
încasări 

Drepturi 
constatate, 
rămase de 
încasat la 
31.12.2010 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
I. VENITURI TOTALE,  

din care: 
17.724.985 23.307.009 4.971.360 18.335.649 17.258.727 74,04 72.383 5.975.899 

1. Venituri fiscale, din acestea: 13.111.305 19.149.234 4.924.941 14.224.293 13.153.499 68,69 73.960 5.921.775 
1.1 Contribuţii pentru asigurări de 

sănătate colectate de ANAF 
12.793.722 18.477.828 4.787.433 13.690.396 12.780.443 69,16 72.971 5.624.413 

1.2 Contribuţii pentru asigurări de 
sănătate colectate de CNAS 

317.583 671.406 137.508 533.897 373.056 55,56 988 297.362 
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Din analiza veniturilor bugetului FNUASS rezultă următoarele: 

 faţă de drepturile totale de creanţă ale bugetului FNUASS în sumă de 23.307.009 mii lei, veniturile 
încasate în anul 2010 au fost de 17.258.727 mii lei, rămânând neîncasate, la data de 31.12.2010, 
venituri în sumă de 5.975.899 mii lei; 

 din totalul drepturilor de creanţă ale FNUASS, 79,28% din aceste venituri, respectiv suma de 
18.477.828 mii lei, trebuiau încasate de către ANAF. În anul 2010 ANAF a încasat suma de 
12.780.443 mii lei realizând un grad de colectare a veniturilor din contribuţii de asigurări de sănătate 
de doar 69,16%. Veniturile de această natură neîncasate de ANAF la sfârşitul anului 2010 sunt în 
valoare de 5.624.413 mii lei, în creştere cu 836.980 mii lei faţă de sfârşitul anului 2009. Veniturile 
FNUASS neîncasate de către ANAF reprezintă 94,12% din totalul veniturilor neîncasate la acest 
fond (5.975.899 mii lei); 

 din totalul drepturilor de creanţă ale bugetului FNUASS, 2,88% din aceste venituri, respectiv suma 
de 671.406 mii lei, trebuiau încasate de către CNAS. În anul 2010 CNAS a încasat suma de 373.056 
mii lei, realizând un grad de colectare a veniturilor din contribuţii de asigurări de sănătate de doar 
55,56%. Veniturile neîncasate de CNAS la sfârşitul anului 2010, evidenţiate în situaţiile financiare, 
sunt în valoare de 297.362 mii lei, în creştere cu 159.854 mii lei faţă de sfârşitul anului 2009. Deşi 
veniturile bugetului FNUASS neîncasate de către CNAS reprezintă doar 4,98% din totalul veniturilor 
neîncasate (5.975.899 mii lei), se poate observa că încasarea acestora a crescut cu 116,24% într-un 
an, de la 137.508 mii lei în anul 2009 la 297.362 mii lei în anul 2010; 

 veniturile din contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi în baza cărora se fac 
plăţile pentru concedii medicale, au fost în sumă de 804.427 mii lei, ceea ce reprezintă 4,68% din 
totalul veniturilor bugetului FNUASS; 

Veniturile nefiscale, în sumă de 7.473 mii lei, respectiv 0,05% din totalul veniturilor, provin din dobânzi 
plătite de Trezorerie pentru excedentul bugetului FNUASS. În anul 2010 bugetul FNUASS a fost 
subvenţionat cu suma de 4.097.756 mii lei, din care:  

 de la bugetul de stat, 3.617.427 mii lei, reprezentând contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
pensionari, şomeri, persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv; 

 de la alte administraţii, 480.329 mii lei, reprezentând sume alocate din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii. 

 

Încasarea veniturilor bugetului FNUASS în proporţie de numai 74,04% a avut, în principal, următoarele 
cauze: 

 gradul de colectare de către ANAF a veniturilor din contribuţii de asigurări de sănătate de doar 
68,69%. Veniturile neîncasate de ANAF la sfârşitul anului 2010 sunt în valoare de 5.624.413 mii lei, în 
creştere cu 836.980 mii lei faţă de sfârşitul anului 2009; 

 gradul de colectare de către CNAS a veniturilor din contribuţii de asigurări de sănătate de doar 
55,43%; 

 reducerea numărului de salariaţi cu 16,27%, de la 5.123.896 salariaţi la data de 31.12.2009, la doar 
4.290.488 salariaţi la data de 31.12.2010, şi în mod implicit a contribuţiilor de asigurări de sănătate 
datorate de aceste persoane, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; 

 reducerea numărului de angajatori cu 7,22%, de la 369.796 angajatori la data de 31.12.2009, la 
343.101 angajatori la data de 31.12.2010, şi în mod implicit a contribuţiilor de asigurări de sănătate 
datorate de aceşti contribuabili, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; 

 creşterea cu 39.152 a numărului contribuabililor (mari, mijlocii şi mici) cu obligaţii restante, respectiv 
de la 112.723 contribuabili în anul 2009, la 151.152 contribuabili în anul 2010;  

 reducerea cu 25% a veniturilor realizate de persoanele plătite din fonduri publice, în a doua jumătate 
a anului 2010, şi în mod implicit a contribuţiilor de asigurări de sănătate datorate de aceste persoane. 
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LA CHELTUIELI   

Contul de execuţie a cheltuielilor bugetului FNUASS încheiat la 31.12.2010, se prezintă astfel: 
 

- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori 
Credite de 

angajament 

Credite 
bugetare 
definitive 

TOTAL 
Angaja- 

mente legale 

din care: 

Plăţi 
efectuate 

Angaja- 
mente legale

de plătit 

Cheltuieli 
efective 

Sold la 
începutul 

anului 
 

Datoriile 
spitalelor 

 

Angaja- 
mente 

curente 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 CHELTUIELI- TOTAL  17.012.392 17.724.985 22.011.347 3.210.584 775.610 18.025.152 17.507.384 4.503.963 18.712.485 

1. Cheltuieli curente 16.809.433 17.522.026 21.819.782 3.210.584 775.610 17.833.587 17.315.818 4.503.963 18.643.083 

 Cheltuieli de personal 0 104.753 104.725 0 0 104.725 104.695 30 103.535 

 Bunuri şi servicii 16.809.433 16.365.257 20.664.517 3.210.584 775.610 16.678.322 16.160.750 4.503.767 17.504.891 

 Dobânzi 0 13.200 12.553 0 0 12.553 12.553 0 12.553 

 Asistenţă socială 0 1.038.816 1.037.986 0 0 1.037.986 1.037.820 165.732 1.022.103 

2. Cheltuieli de capital 202.959 202.959 201.497 0 0 201.497 201.497 0 69.401 

3. 

Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi 
recuperate în anul 
curent 

0 0 -9.932 0 0 -9.932 -9.932 0 0 

 Din total cheltuieli:  17.012.392 17.724.985 22.011.347 3.210.584 775.610 18.025.152 17.507.384 4.503.963 18.712.485 

 Din total cheltuieli: 
         

A. Sănătate 17.012.392 16.686.169 20.973.459 3.210.584 775.610 16.987.263 16.469.661 4.503.798 17.690.381 

B. 
 Cheltuieli pentru 
asigurări şi asistenţă 
socială 

0 1.038.816 1.037.888 0 0 1.037.888 1.037.722 165 1.022.103 

 

Potrivit contului de execuţie a cheltuielilor bugetului FNUASS pe anul 2010, rezultă următoarele: 

 angajamentele legale, din care cea mai mare pondere o deţin obligaţiile asumate faţă de furnizorii de 
servicii medicale, prin contractele încheiate de aceştia cu casele de asigurări de sănătate teritoriale, 
evidenţiate la sfârşitul anului 2010 au fost în sumă totală de 22.011.347 mii lei, din care 3.210.584 mii 
lei reprezintă obligaţii din anii precedenţi, iar 775.610 mii lei sunt datoriile spitalelor. 

Deşi creditele bugetare definitive pentru anul 2010 au fost de 17.724.985 mii lei, s-au efectuat 
angajamente legale peste nivelul acestora, în sumă totală de 18.025.152 mii lei, cu 300.167 mii lei mai 
mari. Acest lucru a condus la creşterea angajamentelor legale rămase de plătit la sfârşitul anului 2010 
faţă de anul 2009; 

 creditele bugetare definitive pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, în sumă de 16.365.257 
mii lei, sunt cu 444.176 mii lei mai mici decât creditele de angajament aprobate pentru bunuri şi servicii 
(16.809.433 mii lei). Cea mai mare pondere din aceste cheltuieli o deţin cheltuielile cu medicamentele 
şi serviciile medicale decontate de CNAS furnizorilor de servicii medicale. Aprobarea de credite de 
angajament peste nivelul creditelor bugetare, în condiţiile existenţei la data de 01.01.2010 a unor datorii 
în valoare de 4.971.360 mii lei faţă de furnizorii de servicii medicale, nu numai că nu a făcut posibilă 
achitarea restanţelor faţă de aceştia, dar este şi una din cauzele care au condus la majorarea lor la 
5.975.899 mii lei la sfârşitul anului 2010;  

 din totalul creditelor bugetare definitive, în sumă de 17.724.985 mii lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 
17.507.384 mii lei (98,77%) pentru finanţarea: 

 cheltuielilor curente în sumă de 17.315.818 mii lei, din care: cheltuieli de personal - 104.695 mii lei, 
cheltuieli cu bunuri şi servicii - 16.160.750 mii lei, cheltuieli cu dobânzi - 12.553 mii lei, cheltuieli cu 
asistenţa socială - 1.037.820 mii lei; 

 cheltuielilor de capital în sumă de 201.497 mii lei, 

 creditele bugetare definitive, în sumă de 17.724.985 mii lei, au fost repartizate astfel: 

 pentru finanţarea cheltuielilor din domeniul sănătăţii au fost alocate credite bugetare în sumă de 
16.686.169 mii lei; 

 pentru finanţarea cheltuielilor din domeniul asigurări şi asistenţă socială au fost alocate credite 
bugetare în sumă de 1.038.816 mii lei; 
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 cheltuielile efective înregistrate în anul 2010 au fost de 18.712.485 mii lei, din care: 

 cheltuieli din domeniul sănătăţii 17.690.381 mii lei; 

 cheltuieli din domeniul asigurări şi asistenţă socială 1.022.103 mii lei. 

Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului FNUASS pe anul 2010 s-a desfăşurat la: 
 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;  
 Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; 
 Casele de Asigurări de Sănătate Judeţene: Alba, Arad, Buzău, Călăraşi, Prahova, Satu-

Mare,Teleorman, Vrancea; 
 Spitale publice. 

Prin acţiunile desfăşurate s-a urmărit să se obţină asigurarea că: 

a) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi execuţia bugetului 
FNUASS şi a sumelor alocate de la bugetul de stat, de către entităţile verificate, mai sus menţionate, 
sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care au fost 
înfiinţate aceste entităţi şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii; 

b) situaţiile financiare auditate sunt întocmite de către entităţile verificate în conformitate cu cadrul de 
raportare financiară aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activităţile desfăşurate de entităţile respective. 

În auditarea situaţiilor financiare s-au avut în vedere următoarele obiective: 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului FNUASS pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea 
şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat: 
Constatări 
La CNAS 

 

 nerepartizarea pe parcursul anului a creditelor bugetare aprobate pentru 
cheltuieli de personal în sumă de 565 mii lei şi efectuarea repartizării la ultima 
rectificare a bugetului. 

La structurile teritoriale 

 

 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, nu a fost elaborat şi 
fundamentat având în vedere veniturile estimate a se realiza din activitatea de 
furnizare a serviciilor medicale, alte prestaţii şi activităţi, cheltuieli necesare şi 
priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei medicale şi alte 
activităţi. În exerciţiul bugetar al anului 2010, unele spitale nu au repartizat, nu 
au aprobat şi nici nu au executat bugetele de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente în sumă de 62.483 mii lei (Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi - 54.432 mii lei şi Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoşani -
8.051 mii lei). 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări 
La CNAS 

 

 

 neînregistrarea în contabilitate şi în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010, 
a unor cheltuieli în sumă 508.495 mii lei, reprezentând obligaţii de plată ale 
caselor de asigurări de sănătate judeţene, faţă de furnizorii de medicamente; 

 înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a sumei de 37.789 mii lei 
reprezentând datorii cesionate de furnizorii de servicii medicale, medicamente 
şi dispozitive medicale, rezultate în baza relaţiilor contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate judeţene unor terţe persoane conform art. 141 din 
Hotărârea de Guvern nr. 262/2010. 

La structurile teritoriale 

 

 neevidenţierea în contabilitate şi nerealizarea de venituri cuvenite spitalelor, 
urmare a nefacturării către casele de asigurări de sănătate judeţene a 
contravalorii unor servicii medicale prestate în sumă de 25.774 mii lei (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Zalău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea); 

 neînregistrarea în contabilitate şi în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010, 
a unor cheltuieli în sumă de 7.430 mii lei, reprezentând obligaţii de plată ale 
caselor de asigurări de sănătate judeţene, faţă de furnizorii de medicamente 
(CASJ Alba); 

 neconducerea evidenţei analitice a creanţelor Casei de Asigurări de Sănătate 
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a Municipiului Bucureşti în sumă de 6.678 mii lei; 

 efectuarea de înregistrări eronate în conturile de activ şi de pasiv ale bilanţului 
contabil în sumă de 9.055 mii lei (Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi). 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări 
La structurile teritoriale 

 

 nu există o strategie unitară care să cuprindă tipurile de control aplicabile 
fiecărei situaţii şi monitorizarea acestora; nu au fost constituite comisii cu 
atribuţii de coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea 
controlului intern; nu au fost stabilite obiectivele derivate pentru fiecare 
compartiment şi nici responsabilităţile ce revin fiecărui salariat. Astfel de 
abateri au fost constatate la: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti, CASJ Călăraşi; Spitalul de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, 
Spitalul Comunal Vidra (Vrancea), Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 
Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Spitalul Judeţean de urgenţă 
Vâlcea, Spitalul Orăşenesc Făurei (Brăila); 

 neorganizarea şi neexercitarea controlului financiar preventiv asupra 
operaţiunilor economico-financiare; nedetalierea pe liste de verificare a 
obiectivelor pentru fiecare operaţiune specifică entităţii. Astfel de abateri au 
fost constatate la: Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”, Spitalul Judeţean de urgenţă Târgovişte, 
Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe Botoşani”; 

 neorganizare compartimentului de audit intern, nestabilirea de proceduri scrise 
privind încasarea veniturilor din prestaţii medicale, neefectuarea tuturor 
misiunilor de audit planificate; neevaluarea gradului de implementare a 
sistemului de control managerial; neevaluarea sistemului contabil; 
neelaborarea de recomandări în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Astfel de abateri au fost constatate la: Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu 
Severin, Spitalul Clinic de Pneumoftiziolofie „Sf. Ștefan”, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Brăila, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul Orăşenesc 
Babadag (Tulcea), Spitalul Orăşenesc Făurei (Brăila). 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului FNUASS, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de lege 
Constatări 
La CNAS şi unităţile 
teritoriale 

 

 nu au fost constatate, urmărite şi colectate venituri cuvenite bugetului 
FNUASS, în sumă de 129.767 mii lei, din următoarele cauze: 

 CNAS nu a asigurat colectarea, nu a urmărit şi nu a încasat la bugetul 
FNUASS toate veniturile cuvenite în perioada 2006 - 2010, prin 
neincluderea în protocolul încheiat cu ANAF a tuturor informaţiilor 
referitoare la veniturile realizate de persoanele fizice şi asociaţii familiale, 
respectiv cele constatate de organele fiscale, ceea ce a condus la 
identificarea unor venituri suplimentare faţă de cele declarate în sumă totală 
de 13.323 mii lei; 

 CNAS nu a monitorizat şi urmărit activitatea caselor de asigurări de 
sănătate judeţene referitoare la actualizarea bazelor de date transmise 
conform protocolului încheiat cu ANAF, în vederea evidenţierii, urmăririi şi 
colectării veniturilor bugetului FNUASS în cuantumul şi la termenele legale, 
astfel că în perioada 2006 - 2010, nu au fost înregistrate, urmărite şi 
încasate venituri din contribuţii la acest buget în sumă de 45.853 mii lei 
(CASJ: Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Prahova, Satu 
Mare); 

 nu au fost declarate, stabilite, înregistrate şi urmărite a se încasa venituri din 
contribuţii datorate de persoane fizice autorizate şi membrii ai asociaţiilor 
familiale ca urmare a stabilirii eronate la un cuantum diminuat faţă de 
prevederea legală prin aplicarea procentului de 5,5% în condiţiile în care 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, la art. 257 lit. b) - f) 
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a stabilit pentru anul 2009 contribuţia de 6,5% asupra veniturilor impozabile 
în sumă de 66.289 mii lei (CASJ: Alba, Arad, Buzău, Prahova, Satu Mare, 
Teleorman, Vrancea); 

 bugetul FNUASS nu a fost reîntregit cu suma de 4.302 mii lei, ca urmare a 
neevidenţierii, neurmăririi şi neiniţierii procedurilor legale de recuperare a 
debitelor reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru pacienţii agresaţi sau 
accidentaţi (CASJ: Alba, Satu Mare; Spitalele Judeţene de Urgenţă: 
Călăraşi, Vâlcea, Alba, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bagdasar Arseni, Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş (Satu Mare), Spitalul 
Orăşenesc Beclean (Bistriţa-Năsăud), Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu 
Severin, Spitalul de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani); 

 nu au fost aplicate toate măsurile de executare silită a debitorilor, persoane 
fizice autorizate şi asociaţii familiale, ceea ce a condus la nerealizarea unor 
venituri în sumă de 147.299 mii lei cuvenite bugetului FNUASS, iar CNAS nu a 
monitorizat activitatea caselor judeţene de asigurări de sănătate, conform 
atribuţiilor ce îi revin cu privire la evidenţierea, urmărirea şi recuperare 
creanţelor bugetare; 

 au fost constatate debite în sumă de 434 mii lei prescrise urmare faptului că nu 
au fost aplicate toate procedurile de executare silită (CAS a municipiul 
Bucureşti şi CASJ: Călăraşi şi Prahova). 

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări 
La CNAS 

 
Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare 
conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi a 
destinaţiei stabilite 

Abateri de la prevederile legale care nu au generat prejudicii: 

 angajarea de cheltuieli de personal în sumă de 3.875 mii lei peste creditele 
bugetare aprobate în perioada 2009-2010; 

 angajarea de cheltuieli pentru plata furnizorilor de medicamente, în sumă de 
508.495 mii lei, peste nivelul creditelor bugetare aprobate cu această 
destinaţie, fără evidenţierea acestora la data de 31.12.2010, evidenţiere ce s-a 
realizat în anul următor, datorită neurmăririi de către CNAS a încadrării 
consumului de medicamente în limita creditelor bugetare aprobate cu această 
destinaţie; 

 nefundamentarea preţului pentru achiziţionarea unor servicii şi lucrări în 
vederea includerii în planul de achiziţii în sumă de 217 mii lei; 

 încheierea contractelor de achiziţie publică de carburant şi „servicii de 
întreţinere a aplicaţiei sistemului pentru migranţi şi servicii de suport pentru 
utilizatorii” fără respectarea prevederilor legale în sumă de 2.494 mii lei. 

Cu privire la vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, 
concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi 
a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi 
asocierea în participaţiune 

 nu au fost casate şi nici valorificate active fixe în sumă 1.121 mii lei, propuse 
spre casare şi scoase din evidenţele contabile. 

Cu privire la respectarea de către entitate a principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi 
privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale 

 nu a fost asigurată utilizarea cu economicitate, eficienţă şi eficacitate a 
fondurilor publice, în sumă de 229.267 mii lei, destinate asistenţei tehnice pe 
teren, actualizării tehnologice şi serviciilor de operare a Sistemului Informatic 
Unic Integrat, acesta având un grad de utilizare la nivel naţional la data de 
31.12.2010 de doar 85%. 

La structurile teritoriale Cu privire la efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor 
patrimoniale, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi 
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 înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară, asigurarea 
integrităţii bunurilor patrimoniale 

 neefectuarea inventarierii tuturor elementelor de patrimoniu, nevalorificarea 
rezultatelor acestuia, precum şi neefectuarea reevaluării tuturor activelor fixe, 
în sumă totală de 68.631 mii lei (CASJ: Alba, Buzău, Călăraşi, Prahova, 
Spitalul Orăşenesc Budeşti - Călăraşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 
Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin);  

 

Cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, precum şi ale reglementărilor privind inventarierea 
bunurilor din domeniul public al statului 

 nu au fost supuse reevaluării bunuri din domeniul public în sumă de 700 mii lei 
(Spitalul Comunal Vidra - Vrancea); 

Cu privire la constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi 
conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative prin 
care a fost înfiinţată entitatea  

 neevidenţierea şi neconstituirea sumelor privind fondul de dezvoltare a 
spitalului în sumă de 719 mii lei (Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 
Spitalul Orăşenesc Budeşti - Călăraşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, 
Spitalul de Boli Cronice Crasna - Sălaj, Spitalul Comunal Vidra);  

 nerecuperarea contravalorii serviciilor medicale realizate şi validate, prin 
neurmărirea, nefacturarea şi neînregistrarea în contabilitate a acestor servicii 
în sumă de 192 mii lei (CASJ Sălaj). 

Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare 
conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi a 
destinaţiei stabilite. 

 efectuarea de servicii medicale invalidate şi neiniţierea măsurilor de recuperare 
a contravalorii lor de la persoanele răspunzătoare sau luarea de măsuri pentru 
revalidarea acestora în sumă totală de 104 mii lei (Spitalele Judeţene de 
Urgenţă: Alba şi Mehedinţi); 

Abateri de la prevederile legale care au generat prejudicii: 

 plata unor drepturi salariale peste nivelurile legale prevăzute în contractul 
individual de muncă şi a unor sporuri necuvenite, precum şi a contribuţiilor 
aferente acestor drepturi acordate, în sumă totală de 176 mii lei (Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Spitalul de 
Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, Spitalul de Boli Cronice Crasna - Sălaj, 
Spitalul Orăşenesc Beclean - Bistriţa Năsăud); 

 au fost efectuate plăţi nelegale din bugetul FNUASS în suma de 420 mii lei, 
reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate unor persoane fizice 
şi juridice care nu aveau calitatea de beneficiari (CASJ a municipiului Bucureşti 
şi CASJ: Buzău, Teleorman, Vrancea; 

 acceptarea la plată a contravalorii unor bunuri nerecepţionate şi servicii 
neefectuate, constând în: asistenţă juridică, servicii de transport, reparaţii 
curente supradimensionate în situaţiile de lucrări, tichete de masă necuvenite, 
în sumă totală de 575 mii lei (Spitalele Judeţene de Urgenţă: Bistriţa-Năsăud, 
Călăraşi, Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Spitalul de Urgenţă Sf. 
Pantelimon Focşani, Spitalul Comunal Vidra - Vrancea, Spitalul de Boli Cronice 
Crasna - Sălaj); 

 decontarea nelegală a unor medicamente facturate în mod eronat de furnizorii 
de servicii medicale în sumă de 387 mii lei (CASJ Alba); 

 acceptarea la plată a unor penalităţi de întârziere în sumă de 127 mii lei, către 
furnizorii de servicii, fără ca acestea să reprezinte obligaţii de plată 
recunoscute (CASJ Teleorman); 

 acceptarea la plată a unor cheltuieli cu servicii de colectare, transport şi 
eliminare a deşeurilor spitaliceşti, în sumă de 188 mii lei, care depăşesc 
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valoarea iniţială a contractului, nefiind respectate condiţiile din caietul de 
sarcini şi oferta iniţială (Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin); 

Cu privire a obligaţiile cuvenite bugetului de stat şi bugetelor unităţilor 
administrativ teritoriale 

 nestabilirea, neconstituirea, nedeclararea şi nevirarea la bugetul statului a 
obligaţiei financiare cu titlu de "vărsăminte de la persoane juridice pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate" în sumă de 368 mii lei (Spitalul 
Orăşenesc Beclean - Bistriţa-Năsăud, Spitalele Judeţene de Urgenţă Bistriţa-
Năsăud, Târgovişte, Brăila, Călăraşi, Alba, Spitalul Orăşenesc Făurei - Brăila, 
Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni - Bucureşti, Spitalul Orăşenesc 
Taşnad - Satu Mare, Spitalul de Psihiatrie Zam - Hunedoara, Sanatoriu TBC 
Moroieni - Dâmboviţa, Spitalul Pneumoftiziologie Izvoru - Giurgiu); 

 nevirarea obligaţiilor datorate bugetului de stat în sumă de 6.632 mii lei, 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale (Spitalele Judeţene de Urgenţă: 
Brăila, Călăraşi, Spitalul Pneumoftiziologie Bisericani - Neamţ, Spitalul Clinic 
de Urgenţă Bagdasar Arseni - Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan). 

Cu privire la vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, 
concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi 
a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public şi 
asocierea în participaţiune 

 scoaterea din folosinţă şi din evidenta contabilă a activelor fixe, în sumă de 
1.983 mii lei, fără casarea lor efectivă (Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu 
Severin); 

Punctul de vedere al 
conducerii  

 

Deşi conducerea CNAS susţine că a luat măsuri pentru monitorizarea caselor 
judeţene de asigurări de sănătate cu privire la modul în care acestea colectează 
veniturile la bugetul FNUASS, că are elaborate proceduri de control intern 
referitor la modul de atribuire al contractelor de achiziţie publică şi că respectă 
principiile de legalitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice, abaterile 
constatate în acest sens de către echipa de auditori demonstrează contrariul. 

Concluzii generale  

 

În urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului FNUASS pe 
anul 2010, au fost constatate următoarele: 

 CNAS nu a asigurat colectarea la bugetul FNUASS a tuturor veniturilor 
cuvenite în perioada 2006-2010, protocolul încheiat în acest sens cu ANAF 
fiind incomplet, deoarece nu conţine toate informaţiile referitoare la veniturile 
constatate suplimentar de organele fiscale;  

 CNAS nu a efectuat corespunzător monitorizarea activităţii caselor judeţene de 
asigurări de sănătate, care nu au constatat, urmărit şi încasat veniturile din 
contribuţii în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale altele 
decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF;  

 nu au fost aplicate toate măsurile de executare silită în vederea recuperării 
creanţelor la bugetul FNUASS; 

 deşi CNAS, prin intermediul caselor judeţene de asigurări de sănătate, au avut 
de urmărit în anul 2010 încasarea doar a 2,88% din veniturile cuvenite 
bugetului FNUASS (671.406 mii lei din totalul de 23.307.009 mii lei), au fost 
constatate venituri suplimentare cuvenite bugetului FNUASS în sumă de 
129.767 mii lei, reprezentând cu 19,32% mai mult decât drepturile de creanţă 
evidenţiate. În consecinţă, gradul de realizare a veniturilor scade de la 55,43% 
la 37,11%; 

 casele judeţene de asigurări de sănătate nu au aplicat în mod unitar 
reglementările în domeniul contractării, validării şi decontării serviciilor 
medicale pentru toate tipurile de asistenţă medicală, precum şi cu privire la 
modul de încheiere şi executare a contractelor încheiate între acestea şi 
furnizorii de servicii medicale; 

 CNAS nu a propus în proiectul Contractului cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate o valoare de 
contract în cazul contractelor încheiate cu furnizorii de medicamente, astfel 
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încât cheltuielile cu medicamentele cu şi fără contribuţie personală au depăşit 
valoarea creditelor de angajament aprobate, datoriile către furnizori au crescut 
în mod necontrolat, iar fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2011 sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor 
din anii precedenţi; 

 la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate nu există un mod unitar de 
înregistrare a creanţelor cesionate de furnizorii de medicamente unor terţe 
persoane; 

 CNAS nu a luat măsuri concrete la nivelul caselor judeţene de asigurări de 
sănătate în vederea implementării Sistemului Informatic Unic Integrat, astfel că 
sistemul funcţionează doar în procent de 85% urmare faptului că există 
asiguraţi care nu sunt cuprinşi în acesta (CASA OPSNAJ, CASA MTCT), şi 
anumite module care nu sunt utilizate integral; 

 la nivelul CNAS, caselor judeţene de asigurări de sănătate şi al spitalelor 
publice s-au constatat cazuri de angajare a cheltuielilor peste limita creditelor 
bugetare aprobate; 

 la nivelul CNAS, caselor judeţene de asigurări de sănătate şi al spitalelor 
publice au fost identificate numeroase cazuri de nerespectarea principiilor de 
legalitate, economicitate şi eficienţă în utilizarea fondurilor bugetului FNUASS; 

 la nivelul CNAS, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a spitalelor 
publice nu a fost respectat principiul bunei gestiuni economico-financiare în 
gestionarea patrimoniului în entităţile verificate; 

 

Recomandări  Luarea de către CNAS a  măsurilor ce se impun pentru a: 
 urmări şi monitoriza la casele teritoriale de asigurări de sănătate calculul şi 

înregistrarea în evidenţa contabilă a creanţelor suplimentare cuvenite 
bugetului FNUASS pentru anii 2006-2010 constatate de organele de 
inspecţie fiscală; 

 urmări şi monitoriza la casele judeţene de asigurări de sănătate 
înregistrarea şi încasarea creanţelor fiscale accesorii aferente veniturilor 
suplimentare constatate de organele de inspecţie fiscală; 

 urmări emiterea titlurilor de creanţă (deciziilor de impunere) de către casele 
judeţene de asigurări de sănătate pentru sumele astfel stabilite şi 
recuperarea acestora, în vederea evitării prescrierii acestor creanţe; 

 întreprinde acele măsuri care să conducă la modificarea protocolului nr. 
5282/95896/2007 încheiat cu ANAF în sensul introducerii unei clauze 
potrivit căreia aceasta să furnizeze şi informaţiile referitoare la veniturile 
suplimentare stabilite în urma verificărilor inspecţiei fiscale; 

 urmări şi monitoriza la casele judeţene de asigurări de sănătate 
înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor creanţelor cuvenite FNUASS 
pentru anii 2006-2010, cât şi a creanţelor fiscale accesorii; 

 urmări emiterea titlurilor de creanţă (deciziilor de impunere) de către casele 
judeţene de asigurări de sănătate pentru sumele astfel stabilite şi 
recuperarea acestora, în vederea evitării prescrierii acestor creanţe; 

 implementa un program informatic prin care să se urmărească debitorii în 
mod unitar la toate casele judeţene de asigurări de sănătate, astfel încât 
ordonatorul principal de credite să se asigure că drepturile cuvenite sunt 
corect evidenţiate, urmărite şi încasate; 

 elabora proceduri privind exercitarea controlului intern la centralizarea 
datelor din situaţiile financiare; 

 exercita un control intern eficient la centralizarea datelor din situaţiile 
financiare; 

 angajarea şi utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi 
destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor 
publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale; 

 scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe să se efectueze conform prevederilor 
pct. 23 din HG nr. 909/1997 şi pct. 71^6 din HG nr. 44/2004, respectiv 
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operaţiunea de scoatere din funcţiune a activului în cauză să fie urmată de 
dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate; 

 înscrierea în Contractul-cadru pentru perioada 2011-2012, de către Ministerul 
Sănătăţii la propunerea CNAS, a unei valori în limita prevederilor bugetare 
aprobate cu această destinaţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 în ceea ce priveşte neînregistrarea sumei de 508.495 mii lei reprezentând 
contravaloarea medicamentelor eliberate de farmacii peste valoarea creditelor 
de angajament CNAS va iniţia propuneri legislative Ministerului Sănătăţii 
pentru remedierea acestei situaţii; 

 elaborarea de către CNAS a unei monografii contabile pentru înregistrarea 
reală, corectă şi unitară a creanţelor cesionate de furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale către terţi având în vedere 
implicaţiile economico-financiare ale acestei operaţiuni economice; 

 repartizarea creditelor bugetare pentru cheltuieli de personal la începutul 
anului după aprobarea legii bugetului de stat, fără reţinerea a 10% din 
prevederile aprobate acestora pentru asigurarea unei execuţii bugetare 
prudente. 

 întocmirea de proceduri interne privind exercitarea controlului intern la 
achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări; 

 exercitarea controlului intern în ce priveşte respectarea prevederilor OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare la atribuirea contractelor de 
bunuri la achiziţia publică; 

 respectarea de către CNAS a prevederilor legale privind achiziţiile publice în 
faza de planificare şi iniţiere a procedurii, precum şi la elaborarea planului de 
achiziţii având la bază fundamentări valabile în vederea iniţierii procedurii de 
achiziţie; 

 elaborarea de proceduri interne în vederea exercitării controlului intern privind 
elaborarea şi fundamentarea planului de achiziţii; 

 întocmirea corespunzătoare a caietului de sarcini în ce priveşte modul de 
elaborare a ofertei tehnice şi financiare; 

 întocmirea de proceduri scrise privind exercitarea controlului intern la achiziţiile 
de servicii informatice; 

 respectarea prevederilor privind achiziţiile publice referitoare la încheierea 
contractelor de servicii informatice; 

 finalizarea într-un termen cât mai scurt a implementării Sistemului Informatic 
Unic Integrat prin trecerea în producţie a tuturor modulelor şi creşterea 
funcţionalităţii sistemului, conform scopului pentru care a fost proiectat; 

 instituirea unui mecanism de control intern, elaborat pe bază de proceduri care 
să conducă la o mai mare responsabilizare atât la nivelul CNAS, cât şi la 
nivelul conducerii caselor judeţene de asigurări de sănătate, în vederea 
atingerii obiectivelor pentru care Sistemul Informatic Unic Integrat a fost 
proiectat. 

 
Opinia de audit: 
La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost exprimată opinie de audit adversă motivată de 
faptul că valoarea abaterilor constatate a depăşit pragul materialităţii, nu au fost respectate principiile 
legalităţii, regularităţii şi economicităţii în administrarea patrimoniului şi în utilizarea fondurilor publice, iar 
situaţiile financiare auditate, încheiate la 31.12.2010, nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare. 
Pentru valorificarea constatărilor au fost emise un număr de 32 decizii prin care s-a dispus remedierea 
abaterilor constatate de către Curtea de Conturi. 
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1.4 Auditul financiar asupra contului de execuţie a 
bugetului trezoreriei statului pe anul 2010 

 
Scurtă prezentare Trezoreria statului este organizată ca structură a Ministerului Finanţelor Publice şi

îşi desfăşoară activitatea în toate cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi contul de execuţie a acestuia se aprobă de 
Guvern prin hotărâre la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. 

Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, a stabilit cadrul general de organizare şi funcţionare a trezoreriei 
statului. 

Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe 
anul 2010 s-a desfăşurat la Ministerul Finanţelor Publice şi a avut în vedere 
următoarele situaţii financiare, încheiate la 31 decembrie 2010: 
 Bilanţul; 
 Contul de rezultat patrimonial; 
 Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
 Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
 Anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note 

explicative; 
 Contul de execuţie bugetară. 

Auditarea situaţiilor financiare a avut următorul obiectiv general: 

Obţinerea asigurării că situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare 
financiară aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine fidelă 
a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată de trezoreria statului. 
Constatări  
La Direcţia Generală 
Trezorerie şi Datorie 
Publică 

 nu sunt aprobate şi implementate proceduri de lucru operaţionale specifice 
activităţii de recuperare a sumelor datorate de către debitori. 
Urmare evaluării activităţii Direcţiei Generale Trezorerie şi Datorie Publică s-a 
constatat faptul că, nu au existat proceduri scrise de lucru (operaţionale) 
aprobate în ceea ce priveşte recuperarea sumelor datorate Ministerului 
Finanţelor Publice de către subîmprumutaţii sau garantaţii de stat pentru 
finanţările rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat. 

Din verificarea situaţiei debitorilor s-au constatat cazuri în care debitele 
înregistrate în evidenţa operativă, la Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie 
Publică nu reflectă realitatea, conducând la menţinerea unor solduri nereale la 
contul 461 „Debitori” din evidenţa contabilă. 
Referitor la debitorul BRD - Groupe Societe Generale SA 
În Balanţa analitică de verificare încheiată la 31.12.2010, debitori beneficiari 
împrumut BIRD, BRD - Groupe Societe Generale SA (BRD) figurează ca 
debitor pentru suma de 39 mii lei. Situaţia nu exprimă realitatea, întrucât 
împrumutul a fost rambursat din anul 2009, obligaţiile de plată ale BRD către 
MFP fiind achitate integral. Soldul contului (debitul BRD transmis pentru 
confirmare) reprezintă diferenţă coş valutar din trageri, iar după confirmarea de 
către Departamentul Front Office, urmează a fi anulat. 
 
Referitor la debitorul BANKCOOP 

Din verificarea documentelor s-a constatat menţinerea în evidenţa contabilă în 
contul „Debitori" a sumei de 485 mii lei (180 mii USD), reprezentând debit la 
fondul de risc provenind din împrumuturi externe subîmprumutate, aferent 
Bankcoop, în condiţiile în care, aşa cum rezultă din corespondenţa purtată 
între direcţiile implicate din cadrul MFP, precum şi din adresa nr. 
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2951/14.12.2007, transmisă de EXIMBANK, suma nu mai poate fi recuperată 
de la debitorul respectiv. 

Având în vedere cele prezentate, faptul că BANKCOOP este în faliment şi, mai 
mult, MFP nu este înscris la masa credală cu suma respectivă, în opinia Curţii 
de Conturi, debitul în valoare de 485 mii lei nu mai poate fi recuperat de la 
această societate. 

 existenţa unor sume încasate, înregistrate eronat în evidenţa contabilă în 
contul „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare”, menţinute o perioadă 
îndelungată în acest cont şi neutilizarea lor în scopul pentru care au fost 
alocate. 
Din verificarea soldului contului „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare” 
la data de 31.12.2010, care prezintă un sold creditor de 34.359 mii lei, s-a 
constatat menţinerea unor sume o perioadă îndelungată de timp, respectiv de 
la 6 luni la 3 ani, contrar prevederilor OMFP nr. 1917/2005, care precizează că: 
„Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţie în 
termenul cel mai scurt”. Exemple de astfel de sume: 

 suma de 43.960 mii lei (13.631 mii USD) reprezentând drepturi valutare 
ale României provenite din recuperarea creanţelor externe, care au fost 
încasate şi menţinute, într-un cont tranzitoriu, la Banca Comercială 
Română SA, timp de 6 luni (septembrie 2010 - martie 2011), fără ca MFP 
să le utilizeze. 

 suma de 9.212 mii lei (2.874 mii USD) se regăseşte, în mod nejustificat, în 
soldul contului „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare”, în condiţiile 
în care sumele încasate în contul de valută (USD) al MFP, deschis la 
Banca Naţională a României, au o destinaţie cert cunoscută de către 
reprezentanţii MEF: respectivele încasări în valută reprezintă suma 
încasată de la Comisia Europeană în baza Acordurilor de cooperare  

 încheiate între Comisia Europeană, Statele Membre semnatare şi JTI/PMI.

 
Opinia de audit: 
Echipa de audit a exprimat o opinie de audit fără rezerve cu paragraf de evidenţiere asupra contului de 
execuţie a bugetului Trezoreriei statului pe anul 2010, întrucât situaţiile financiare auditate nu oferă o 
imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare a entităţii. 

Aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2010. 

 
 
 

1.5 Auditul financiar asupra contului general al  
datoriei publice a statului pe anul 2010 

 
 

Scurtă prezentare Ministerul Finanţelor Publice este organizat şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, fiind unicul administrator al datoriei publice 
guvernamentale, directă şi garantată, în lei şi în valută. În acest sens, în cadrul 
ministerului este organizată şi funcţionează Direcţia Generală de Trezorerie şi 
Datorie Publică (DGTDP) cu atribuţii în administrarea datoriei publice. 

Auditul financiar s-a efectuat asupra contului general al datoriei publice la data de 
31.12.2010 (anexă la contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 
2010), care cuprinde următoarele componente: 
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 contul general al datoriei publice guvernamentale directe a statului; 

 situaţia garanţiilor guvernamentale; 

 contul general al datoriei publice locale directe; 

 situaţia garanţiilor locale pentru împrumuturi interne şi externe. 

 

Datoria publică la data de 31.12.2010 

Valorile raportate de Ministerul Finanţelor Publice în situaţiile financiare, respectiv în contul general al 
datoriei publice la data de 31 decembrie 2010, atestă că la această dată datoria publică a fost în sumă de 
194.459,2 milioane lei, în echivalent 45.383,5 milioane euro, având următoarea structură: 

 

Nr.  
 crt. 

Datoria publică Milioane lei 
Milioane 

euro* 

Ponderea componentelor 
datoriei publice în total 

datorie publică 
(%) 

1 Datoria publică guvernamentală - total, din 
care: 

182.510,3 42.594,8 93,9 

1.1 - contractată direct de stat 167.632,5 39.122,6 86,2 
1.2 - garantată de stat 14.877,8 3.472,2 7,7 
2 Datoria publică locală-total, din care: 11.948,9 2.788,7 6,1 
2.1 - contractată direct de autorităţile administraţiei 

publice locale 
11.065,7 2.582,6 5,7 

2.2 - garantată de autorităţile administraţiei publice 
locale 

883,2 206,1 0,4 

3 Total datorie publică (rd.1+ rd.2) 194.459,2 45.383,5 100 
* la cursul BNR valabil la 31.12.2010: 4,2848 lei/euro 

 
Structura datoriei publice la data de 31 decembrie 2010, se prezintă grafic astfel: 

86,2 %

7,7 %

5,7 %

0,4 %

Datoria publică guvernamentală contractată direct de stat

Datoria publică guvernamentală garantată de stat

Datoria publică locală contractată direct de autoritățile administrației publice locale

Datoria publică locală garantată de autoritățile administrației publice locale

 
Din datele prezentate mai sus se observă că  la 31 decembrie 2010 ponderea cea mai mare în datoria 
publică a României a deţinut-o datoria publică guvernamentală directă (86,2%), urmată de cea a datoriei 
publice guvernamentale garantate (7,7%). 

Datoria publică la 31.12.2010 calculată conform OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare este în sumă de 194.459,2 milioane lei (echivalent 45.383,5 milioane euro), în timp 
ce datoria publică la aceeaşi dată calculată potrivit metodologiei ESA95 (ESA95 este acronimul, în limba 
engleză, al European System of Accounts) şi raportată de Ministerul Finanţelor Publice la Eurostat este în 
sumă de 159.438,6 milioane lei (echivalent 37.210,3 milioane euro). 

Practic, datoria publică calculată potrivit OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare este diferită de datoria publică calculată potrivit metodologiei ESA95. Acest fapt 
conduce în final la raportări diferite ale nivelului datoriei publice calculat pentru aceeaşi perioadă. 
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Evoluţia datoriei publice şi a ponderii acesteia în produsul intern brut în perioada 2000 - 2010 

 

În perioada 2000 - 2010, datoria publică a României şi ponderea acesteia în produsul intern brut (PIB), au 
cunoscut următoarea evoluţie: 

 
 
 
 
 
Evoluţia datoriei publice a României şi a ponderii acesteia în PIB în perioada 2000-2010, este 
reprezentată în graficul următor: 
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În perioada 2000-2010, în termeni nominali, datoria publică a înregistrat o creştere continuă, în timp ce 
ponderea acesteia în produsul intern brut a scăzut până în anul 2006, după care a înregistrat o creştere 
accelerată, determinată de un ritm de creştere al datoriei publice care a devansat ritmul de creştere al 
economiei. 

 

Anii Datorie publică 
guvernamentală 

(milioane lei) 

Datorie publică 
locală  

(milioane lei) 

Total datorie 
publică 

(milioane lei) 

Produs intern 
brut (PIB) 

(milioane lei) 

Ponderea datoriei 
publice 

guvernamentale în PIB 
(%) 

Ponderea 
datoriei publice 

în PIB 
(%) 

2000 25.285,5 3,3 25.288,8 80.377,3 31,5 31,5 
2001 33.776,4 41,4 33.817,8 116.768,7 28,9 29,0 
2002 43.793,8 73,6 43.867,4 151.475,1 28,9 29,0 
2003 51.136,6 226,6 51.363,2 197.600,0 25,9 26,0 
2004 55.147,3 672,3 55.819,6 246.400,0 22,4 22,7 
2005 56.381,8 2.629,1 59.010,9 288.176,0 19,6 20,5 
2006 59.868,5 3.472,3 63.340,8 342.400,0 17,5 18,5 
2007 76.149,6 6.174,8 82.324,4 416.006,8 18,3 19,8 
2008 100.556,4 9.238,7 109.795,1 514.700,0 19,5 21,3 
2009 136.493,9 10.835,2 147.329,1 501.139,4 27,2 29,4 
2010 182.510,3 11.958,9 194.459,2 513.640,8 35,5 37,9 
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 Datoria publică guvernamentală directă 
 

La data de 31 decembrie 2010, soldul datoriei publice guvernamentale directe a fost în sumă de 167.632,5 
milioane lei (39.122,6 milioane euro), înregistrând o creştere cu 32,4% faţă de soldul datoriei publice 
guvernamentale directe de la sfârşitul anului precedent. 

Conform datelor raportate de Ministerul Finanţelor Publice în contul general al datoriei publice 
guvernamentale directe, soldul datoriei publice guvernamentale directe la data de 31 decembrie 2010, pe 
tipuri de instrumente, prezintă următoarea structură: 
 

Tipul instrumentului de datorie publică 
guvernamentală directă 

Sold la 
31.12.2009 
(milioane 

lei) 

Sold la 
31.12.2010 

(milioane lei) 

Creştere / scădere 
 în anul 2010 faţă 

de anul 2009 
(%) 

Pondere instrument în 
total datorie publică 

guvernamentală directă la 
31.12.2010 

(%) 
Total datorie publică guvernamentală directă, 
din care: 

126.571,7 167.632,5 32,4 100 

A. Certificate de trezorerie 23.432,2 32.659,2 39,4 19,5 
B. Obligaţiuni de stat 23.146,3 34.021,4 47,0 20,3 
C. Leasing financiar 79,2 63,0 -0,8 0 
D. Instrumente de cash management 0 0 0 0 
E. Alte finanţări rambursabile, din care : 79.914,0 100.888,9 26,2 60,2 

1. Împrumuturi din contul general al 
trezoreriei statului pentru finanţarea temporară a 
deficitului bugetului de stat 

28.134,4 31.436,8 11,7 18,8 

2. Împrumuturi aprobate pe bază de legi 
speciale 

0 0 0 0 

3. Împrumuturi derulate prin Trezoreria 
centrală a statului 45.897,5 62.703 0 36,6 37,4 

4. Alte finanţări rambursabile 5.882,1 6.749,1 14,7 4,0 
 
Grafic, structura datoriei publice guvernamentale directe la data de 31 decembrie 2010, pe tipuri de 
instrumente se prezintă astfel: 
 

A. Certificate de 
trezorerie; 

19,5 %

B. Obligaţiuni de stat; 
20,3%

C. Leasing financiar; 
0%

D. Instrumente de cash 
management; 

0%

1. Împrumuturi din contul 
general al trezoreriei 

statului;
18,8%

2. Împrumuturi aprobate 
pe bază de legi speciale; 

0%

3. Împrumuturi derulate 
prin Trezoreria centrală a 

statului; 37,4 %

4. Alte finanţări 
rambursabile; 4,0 %

 
 
 
Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea cea mai mare în datoria publică guvernamentală 
directă au deţinut-o împrumuturile derulate prin Trezoreria centrală a statului (37,4%), obligaţiunile de stat 
(20,3%) şi certificatele de trezorerie (19,5%). 
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 Garanţiile guvernamentale 
 
La data de 31 decembrie 2010, soldul garanţiilor guvernamentale a fost în sumă de 14.877,8 milioane lei 
(3.472,2 milioane euro), înregistrând o creştere cu 49,9% faţă de soldul anului precedent. 

Conform datelor raportate de Ministerul Finanţelor Publice în contul general al datoriei publice 
guvernamentale la data de 31 decembrie 2010, situaţia garanţiilor guvernamentale, pe tipuri de 
instrumente, prezintă următoarea structură: 
 
 

Tipul instrumentului de datorie publică 
guvernamentală garantată 

Sold la 
31.12.2009 

(milioane lei) 

Sold la 
31.12.2010 

(milioane lei) 

Creştere / scădere 
 în anul 2010 faţă de 

anul 2009 
(%) 

Pondere în total 
garanţii 

guvernamentale la 
31.12.2009 

(%) 

Garanţii guvernamentale  9.922,2 14.877,8 49,9 100,0  
A. Garanţii guvernamentale acordate în 
baza legilor speciale 

3.668,7 7.716,7 110,3 51,9 

B. Alte garanţii guvernamentale, total, din 
care: 

6.253,5 7.161,1 14,5 48,1 

1. Garanţii acordate pentru finanţări 
rambursabile contractate de operatori 
economici 

5.888,5 6.800,4 15,5 45,7 

2. Garanţii acordate pentru finanţări 
rambursabile contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

365,0 360,7 -1,2 2,4 

 
 
Grafic, structura situaţiei garanţiilor guvernamentale, pe tipuri de instrumente, la 31 decembrie 2010 se 
prezintă astfel: 

51,9 %

45,7 %

2,4 %

A. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale

1. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatori economici

2. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale

 
 
Din datele prezentate se observă că în anul 2010 garanţiile acordate în baza legilor speciale şi garanţiile 
acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatori economici au o pondere relativ egală în 
totalul garanţiilor guvernamentale, în condiţiile în care garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor 
speciale au înregistrat o majorare cu 110,3% faţă de anul 2009. Această creştere a fost generată de 
acordarea garanţiilor guvernamentale pentru finanţarea programelor guvernamentale „Prima Casă” şi 
„Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească 
finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene (UE) alocate României”. 
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 Datoria publică locală directă 

 

La 31 decembrie 2010, datoria publică locală contractată direct de autorităţile administraţiei publice locale 
a fost în sumă totală de 11.065,7 milioane lei (2.582,6 milioane euro) înregistrând o creştere cu 0,9% faţă 
de soldul anului precedent. 

Structura contului general al datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2010 este prezentată 
de către Ministerul Finanţelor Publice pe judeţe şi în cadrul acestora pe tipuri de instrumente. 
Pe tipuri de instrumente, datoria publică locală directă prezintă următoarea structură: 

 

Tipul instrumentului 
 de datorie publică locală directă 

Sold la 
31.12.2009 

(milioane lei) 

Sold la 
31.12.2010 

(milioane lei) 

Creştere / scădere 
 în anul 2010 faţă de 

anul 2009 
(%) 

Pondere instrument în total 
datorie publică locală 
directă la 31.12.2010 

(%) 

Total datorie publică locală directă, 
din care: 

10.090,2 11.065,7 9,7 100 

A. Titluri de valoare - obligaţiuni 
municipale 

2.832,7 3.003,1 5,7 27,2 

B. Împrumuturi de la bănci 6.616,8 7.517,5 8,1 67,9 
C. Alte tipuri de finanţare (credit 
furnizor/leasing financiar) 640,7 545,1 -17,5 4,9 

 
 
Grafic, structura datoriei publice locale directe pe tipuri de instrumente la 31.12.2010, se prezintă astfel: 

27,2 %

67,9 %

4,9 %

A. Titluri de valoare - obligațiuni municipale

B. Împrumuturi de la bănci

C. Alte tipuri de finanţare (credit furnizor/leasing financiar)

 
 
Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea în datoria publică locală directă au deţinut-o 
împrumuturile de la bănci (67,9%), situaţie similară cu cea din anul 2009. 

 
 Datoria publică locală garantată 

 

La 31 decembrie 2010, datoria publică locală garantată a fost în sumă totală de 883,2 milioane lei (206,1 
milioane euro) înregistrând o creştere cu 18,6% faţă de soldul anului precedent. 

Structura contului general al datoriei publice locale garantate la 31 decembrie 2010 este prezentată de 
către Ministerul Finanţelor Publice pe judeţe şi în cadrul acestora pe tipuri de instrumente. 

Pe tipuri de instrumente, datoria publică locală garantată prezintă următoarea structură: 
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Tipul instrumentului 
 de datorie publică locală 

Sold la 
31.12.2009 

(milioane lei) 

Sold la 
31.12.2010 

(milioane lei) 

Creştere / scădere 
 în anul 2010 faţă de 

anul 2009 
(%) 

Pondere instrument în 
total datorie publică 
locală garantată la 

31.12.2010 (%) 
Total datorie publică locală garantată, 
din care: 

745,0 883,2 18,6 100,0 

A. Împrumuturi garantate 506,8 509,0 0,4 57,6 
B. Bilete la ordin avalizate 238,2 374,2 36,4 42,4 

 
 
Grafic, structura datoriei publice locale garantate pe tipuri de instrumente la 31.12.2010, se prezintă astfel: 

57,6 %

42,4 %

A. Împrumuturi garantate B. Bilete la ordin avalizate
 

 
Comparativ cu anul 2009, soldul datoriei publice locale garantate, provenit din  bilete la ordin avalizate, a 
crescut cu 36,4% la 31.12.2010. 
 

Misiunea de audit financiar asupra contului general al datoriei publice la data de 31.12.2010 s-a desfăşurat 
la sediul ministerului şi a avut următoarele obiective: 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare raportate în contul general al 
datoriei publice.  

 În cadrul acestui obiectiv s-au verificat următoarele aspecte: 

 raportarea în contul general al datoriei publice a instrumentelor de datorie 
publică contractate în anul 2010 evidenţiate în Registrul datoriei publice a 
statului; 

 întocmirea contului general al datoriei publice cu respectarea modelelor 
prevăzute de reglementările legale; 

 reconcilierea soldurilor finale ale instrumentelor de datorie publică din contul 
datoriei publice pe anul 2009 cu soldurile iniţiale ale instrumentelor de datorie 
publică din contul datoriei publice pe anul 2010; 

 concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din 
evidenţa financiar-contabilă şi cu cele înscrise în contul general al datoriei 
publice; 

 reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor (trageri/angajamente noi şi 
rambursări/refinanţări) în contul general al datoriei publice. 
 

 

Constatări  contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2010 nu reflectă o imagine 
fidelă a tranzacţiilor efectuate pe tipuri de instrumente, datorită evidenţierii 
necorespunzătoare a instrumentelor de datorie publică. Soldul final al datoriei 
publice nu a fost influenţat de diferenţele constatate; 

 contul general al datoriei publice nu oferă suficiente informaţii referitoare la 
instrumentele de datorie publică (valoarea contractată şi rulajele totale pe 
tipuri de instrumente). 
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Legalitatea operaţiunilor privind contractarea, angajarea/utilizarea şi rambursarea instrumentelor de 
datorie publică raportate în contul general al datoriei publice.  

 

 În cadrul acestui obiectiv s-au verificat următoarele aspecte: 

 respectarea prevederilor legale privind contractarea datoriei publice; 
 angajarea instrumentelor de datorie publică în scopurile prevăzute de lege; 
 respectarea condiţiilor de tragere şi rambursare în conformitate cu 

prevederile acordurilor de împrumut (contractelor de finanţare). 

 
Constatări  Ministerul Finanţelor Publice a delegat întreaga autoritate şi responsabilitate 

pentru realizarea proiectelor şi pentru gestionarea şi utilizarea cu eficienţă a 
sumelor din împrumuturi, deşi conform prevederilor legale acesta este 
„singurul administrator al datoriei publice guvernamentale” având atribuţii de 
monitorizare a aplicării prevederilor acordurilor de împrumut; 

 înregistrarea operaţiunilor aferente unor instrumente de datorie publică 
guvernamentală (leasing financiar, împrumuturi care nu se derulează prin 
Trezoreria statului, garanţii) şi a instrumentelor de datorie publică locală în 
contul general al datoriei publice se realizează pe baza datelor preluate din 
raportările lunare ale beneficiarilor. 

Pe cale de consecinţă, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice nu au fost 
verificate, din punct de vedere al legalităţii operaţiunilor, toate instrumentele de 
datorie publică. 

Concluzii 
 

 cu privire la exactitatea şi realitatea datelor raportate în contul general al 
datoriei publice la 31 decembrie 2010 şi la cadrul de raportare al datoriei 
publice, s-a constatat că, contul general al datoriei publice nu oferă suficiente 
informaţii referitoare la instrumentele de datorie publică, cum ar fi valoarea
contractată şi rulajele totale pe tipuri de instrumente; 

 cu privire la legalitatea utilizării instrumentelor de datorie publică, înregistrarea 
operaţiunilor aferente unor instrumente de datorie publică guvernamentală şi a 
instrumentelor de datorie publică locală în contul general al datoriei publice se 
realizează pe baza datelor preluate din raportările lunare ale beneficiarilor. 

 

Recomandări 
 

 modificarea prevederilor OMEF nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul:  
 reflectării instrumentelor de datorie publică guvernamentală, aşa cum 

sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a legislaţiei privind 
datoria publică; 

 adăugării unor informaţii suplimentare referitoare la valoarea contractată 
şi rulajele totale pe tipuri de instrumente de datorie publică; 

 corelarea datelor din evidenţa financiar - contabilă întocmită în cadrul Direcţiei 
Generale de Trezorerie şi Contabilitate Publică cu cele din contul general al 
datoriei publice raportat de Direcţia Generale de Trezorerie şi Datorie Publică, 
pentru instrumentele de datorie publică derulate prin Trezoreria centrală a 
statului; 

 creşterea rolului pro-activ al Ministerului Finanţelor Publice (în calitate de unic 
administrator al datoriei publice guvernamentale) în procesul de implementare 
a proiectelor finanţate din împrumuturi contractate de la instituţii financiare 
internaţionale şi bănci comerciale; 

 elaborarea, promovarea, aprobarea şi aplicarea unui cod de conduită etică şi 
profesională aplicabil personalului de specialitate cu atribuţii specifice în 
contractarea, administrarea şi gestionarea datoriei publice. 
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Opinia de audit: 
Urmare efectuării misiunii de audit financiar asupra contului general al datoriei publice a statului la 31 
decembrie 2010, Curtea de Conturi a exprimat o opinie de audit cu rezerve. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
general al datoriei publice a statului pe anul 2010 întocmit de Ministerul Finanţelor Publice. 

 
 
 

1.6 Auditul financiar asupra conturilor de execuţie a 
bugetelor instituţiilor publice autonome 

 
Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, prevede că aceasta 
efectuează auditul financiar şi asupra conturilor anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice 
autonome. În baza acestor prerogative Curtea de Conturi a efectuat auditul financiar asupra conturilor de 
execuţie a bugetelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  
 

1.6.1.  Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010 

Scurtă prezentare Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, este 
autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, a cărei activitate este 
reglementată de OUG nr. 25/2002, privind aprobarea Statutului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Parlamentului la 
propunerea CNVM. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului CNVM, pe anul 
2010 a avut următoarele obiective: 

 

Îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat  
 
Constatări  neplata, la termenele legale, a obligaţiilor datorate de CNVM bugetului de stat, 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului fondului de şomaj, aferente 
drepturilor salariale pe luna noiembrie 2010. 

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Codului de procedură fiscală,
Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor 
metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin 
reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 
din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar.  

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

şi plata cheltuielilor bugetare: 

 nerespectarea prevederilor legale privind deplasările externe, respectiv 
neconcordanţe între hotărârile CNVM şi ordinele emise în baza acestora, 
privind perioada deplasărilor externe; neprezentarea conducerii instituţiei a 
rapoartelor scrise privind activitatea desfăşurată de personalul instituţiei pe 
perioada deplasărilor externe. 

În hotărârile CNVM, prin care s-a aprobat participarea la evenimente 
externe, s-au înscris doar perioadele de desfăşurare a evenimentelor, fără a 
se face referire la duratele deplasărilor. Duratele deplasărilor au fost 
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înscrise în ordinele de deplasare, emise în baza hotărârilor CNVM. Din 
analiza documentelor, s-a constatat că, în unele cazuri, durata deplasării a 
depăşit cu mult durata evenimentului. 

Valoarea, estimată în timpul auditului, a cheltuielilor aferente perioadelor de 
depăşire este de: 196 euro şi 433,50 $, pentru diurnă, şi 2719,20 euro, 
pentru cazare.  

De asemenea, aferent majorităţii acţiunilor de deplasare analizate, s-a 
constatat că nu au fost prezentate rapoarte scrise privind activitatea 
desfăşurată de comisari pe perioada deplasărilor.  

Prin abaterile prezentate, au fost încălcate prevederile legale privind unele 
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;  

 neprezentarea, pentru aprobarea Comisiei, a depăşirilor baremurilor de 
cazare prevăzute de lege. 

În cazul unor deplasări externe, s-au constatat depăşiri semnificative ale 
baremurilor de cazare prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile în 
care Comisia a dat un acord de principiu privind posibila depăşire a 
baremurilor de cazare, fără să aprobe depăşirile efective. 

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Regulamentului privind regimul şi 
principiile remunerării membrilor şi personalului angajat al CNVM. 

Valoarea, estimată în timpul auditului, a depăşirilor de barem de cazare, 
pentru care există doar acord de principiu al Comisiei, fără o aprobare 
efectivă, este de 10.705,82 euro. 

 nerespectarea prevederilor legale privind acordarea şi justificarea avansurilor 
spre decontare:  

 nejustificarea la termenele legale a avansurilor spre decontare acordate 
personalului cu ocazia deplasărilor externe. 

În cazul avansurilor spre decontare acordate personalului cu ocazia 
deplasărilor externe, s-au constatat situaţii în care titularii de avans nu au 
depus în termenul legal, la casieria instituţiei, sumele rămase necheltuite, 
iar instituţia nu a procedat la calcularea şi urmărirea încasării penalizărilor 
aferente sumelor nedepuse în termen. 

Valoarea estimată, în timpul auditului, a penalizărilor de întârziere datorate 
în condiţiile sus prezentate, este de 0,5 mii lei.  

 acordarea unui nou avans fără justificarea celui primit anterior; 

Prin acestea au fost încălcate prevederile legale privind operaţiile de casă; 

 înregistrarea pe cheltuieli a unei sume reprezentând taxe de ridicare, transport 
şi depozitare pentru auto, aparţinând instituţiei, în condiţiile în care 
răspunderea pentru ridicarea autoturismului staţionat neregulamentar aparţine 
în totalitate conducătorului auto. 

Au fost încălcate prevederile Legii privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În timpul misiunii de audit financiar, instituţia a luat măsuri de recuperare a 
sumei înregistrate nelegal pe cheltuieli.  

Valoarea estimată a erorilor-abaterilor constatate la nivelul instituţiei însumează 
63 mii lei, din care: 61 mii lei prejudicii şi 2 mii lei venituri suplimentare. 

 
Concluzii generale În urma auditării contului de execuţie a bugetului Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare, pe anul 2010, au fost constatate abateri de la legalitate privind: plata, la 
termenele legale, a obligaţiilor datorate de CNVM bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi bugetului fondului de şomaj; decontarea cheltuielilor 
aferente deplasările externe; acordarea şi justificarea avansurilor spre decontare. 
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Opinia de audit: 
Urmare abaterilor constatate cu ocazia auditului financiar al contului de execuţie a bugetului CNVM pe anul 
2010, a fost emisă o opinie de audit adversă şi în consecinţă nu a fost emis certificat de conformitate 
potrivit Legii nr. 94/1992, republicată.  

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi intrarea în legalitate. 
 

 

 
 

1.6.2. Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor pe anul 2010 

 
Scurtă prezentare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare CSA, este 

autoritate administrativă autonomă de specialitate, autofinanţată, cu personalitate 
juridică, înfiinţată prin Legea nr. 32/2000, privind societăţile de asigurare şi 
supraveghere a asigurărilor. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Parlamentului la 
propunerea CSA. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului CSA pe anul 2010 a 
avut  următoarele obiective: 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare privind: 

 înregistrarea carburanţilor în evidenţa contabilă. CSA nu a utilizat, pentru 
evidenţa contabilă a carburanţilor, contul contabil „Materiale consumabile”, 
analitic „Combustibili”; 

 neînregistrarea distinctă a valorii terenurilor aferente imobilelor aflate în 
proprietatea CSA. Pentru toate cele trei imobile aflate în proprietatea CSA, 
s-a constatat că valoarea terenurilor aferente a fost înregistrată, în mod 
eronat, în contul „Construcţii”. 

Prin aspectele prezentate au fost încălcate prevederile Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene. 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  neorganizarea unui compartiment cu atribuţii de control intern. 

În cadrul CSA nu este organizat un compartiment cu atribuţii de control intern, 
în care să fie stabilite norme de funcţionare a unui sistem de control intern, prin 
care să fie elaborate programe de funcţionare şi dezvoltare a sistemului, în 
care să fie cunoscute clar obiectivele generale, speciale, globale, derivate, 
individuale. În cadrul compartimentului financiar-contabilitate, există şi 
funcţionează o procedură de control financiar preventiv propriu pentru 
operaţiunile de încasări, plăţi şi transferuri, dar care nu acoperă cerinţele legii. 

În aceste condiţii, instituţia nu răspunde la cerinţele prevederilor legislaţiei
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.  

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea patrimoniului, respectiv:

 nesolicitarea, de către comisia de inventariere, a declaraţiei gestionarului, 
atât la începerea cât şi la sfârşitul inventarierii, în cazul inventarierii gestiunii 
de „Mijloace Fixe”; 

 neefectuarea inventarierii pe locuri de depozitare, pe gestiuni, precum şi 
nesolicitarea confirmării pentru bunurile aflate la terţi. În cazul inventarierii 



Pagina 286  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

obiectelor de inventar, comisia de inventariere nu a întocmit liste distincte 
pentru bunuri, în valoare de 5 mii lei, aflate la SC Romsys, nesolicitând, 
societăţii, confirmare scrisă care să certifice deţinerea acestora; 

 neinventarierea datoriilor şi a capitalurilor proprii ale CSA, precum şi a unor 
active corporale în curs de execuţie; 

Prin Decizia de inventariere, s-a stabilit inventarierea elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale CSA, de către comisiile de 
inventariere, fără să se precizeze cărei comisii îi revine sarcina efectuării 
inventarierii datoriilor, capitalurilor proprii şi activelor corporale în curs de 
execuţie; 

S-a constatat că, nu au fost inventariate şi nu au fost întocmite situaţii 
analitice distincte pentru următoarele posturi bilanţiere: Decontări între 
unităţi şi subunităţi; Drepturi de personal; Alte datorii şi creanţe cu 
personalul; Furnizori; Decontări din operaţiuni în curs de clarificare; 
Creditori; Rezerve din reevaluare; Rezultatul reportat; Imobilizări corporale 
în curs de execuţie. 

Prin abaterile mai sus prezentate, au fost încălcate prevederile Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea şi evaluarea 
plasamentelor financiare. 

În procesul-verbal de inventariere, încheiat la data de 31.12.2010, 
obligaţiunile achiziţionate de CSA, în luna octombrie 2010, de la Banca 
Transilvania, au fost înscrise la valoarea totală de achiziţie, 54.305 mii lei, şi 
nu la valoarea actualizată, 51.579 mii lei, nefiind evidenţiată deprecierea 
acestora, în sumă de 2.726 mii lei, fiind încălcate prevederile 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 

 

 nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea
şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale şi în concordanţă 
cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită, respectiv:  

 nerespectarea prevederilor legale privind decontarea cheltuielilor aferente 
deplasărilor în străinătate. 

În cazul deplasărilor externe efectuate, în anul 2010, de personalul încadrat 
în categoria I de diurnă, s-a constatat acceptarea decontării unor cheltuieli 
de transport, pentru transport cu taxiul pe distanţa „Aeroport - Hotel” şi 
„Hotel - Aeroport”, precum şi transport în interiorul localităţii, în valoare de 
6.879,34 euro, contrar prevederilor legale. 

Procedând în acest mod, au fost încălcate prevederile legale privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor cu deplasările în străinătate pentru anul 
2010; 

 nerespectarea prevederilor legale privind modul de gestionare, completare 
şi confirmare a foilor de parcurs, respectiv:  

- foile de parcurs nu au fost înseriate şi numerotate, precum şi 
completate cu toate elementele/informaţiile cuprinse în formularul -
model, referitoare la destinaţia deplasării şi a orelor de plecare/sosire în 
cazul unor autoturisme; 

- evidenţa consumului de carburanţi s-a efectuat în baza foilor de 
parcurs semnate doar de către conducătorii autoturismelor, fără 
confirmarea acestora de către beneficiarii curselor efectuate; 

- inexistenţa la nivelul Direcţiei Generale Buget Contabilitate a 
specimenelor de semnături ale persoanelor împuternicite pentru 
confirmarea foilor de parcurs. 

Aspectele prezentate contravin prevederilor privind documentele financiar-
contabile şi prevederilor legii contabilităţii; 
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 neefectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei 
statului 

CSA a efectuat majoritatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin instituţii de 
credit, contrar prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor utilizate prin trezoreria statului. 

 nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, în cazul a două 
contracte de achiziţie publică:  

 CSA nu a comunicat candidaţilor şi ofertanţilor, care au prezentat o ofertă 
acceptabilă şi conformă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, data-
limită până la care au dreptul de a depune contestaţie;  

 neconsemnarea, în procesul-verbal de deschidere a ofertelor, a elementelor 
principale ale fiecărei oferte financiare, conform documentelor depuse de 
fiecare operator economic în parte; 

 nerespectarea prevederilor legale privind finalizarea procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de servicii, prin includerea în preţ a sumei 
de 4.000 euro, echivalentul sumei de 17 mii lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor de asigurări medicale, sumă care nu face parte 
din oferta participantului cu care s-a încheiat Contractul de servicii. 

În aceste condiţii, valoarea totală a contractului este mai mare faţă de valoarea 
care a fost avută în vedere la întocmirea clasamentului privind stabilirea ofertei 
câştigătoare. 

Prin abaterile prezentate, au fost încălcate prevederile Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

Valoarea estimată a erorilor-abaterilor constatate la nivelul instituţiei însumează 29 mii lei, reprezentând 
prejudicii. 

 
Concluzii generale În urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor, pe anul 2010, au fost constatate abateri de la 
legalitate privind: organizarea şi conducerea contabilităţii; organizarea controlului 
intern; inventarierea patrimoniului; decontarea cheltuielilor aferente deplasărilor în 
străinătate; modul de gestionare, completare şi confirmare a foilor de parcurs; 
efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului; 
achiziţiile publice. 
 

Recomandări Pentru abaterile care nu au determinat producerea de prejudicii, s-a propus 
dispunerea de măsuri, prin decizie, în vederea înlăturării acestora, iar pentru 
abaterile de la legalitate care au determinat producerea de prejudicii, s-a propus 
dispunerea de măsuri, prin decizie, în vederea înlăturării acestora, respectiv 
stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperării lor. 

În cazul abaterilor constatate în activitatea de achiziţii publice s-a sesizat 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
(ANRMAP), în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. 

 

Opinia de audit: 
Urmare abaterilor constatate s-a emis o opinie de audit adversă şi în consecinţă nu a fost emis certificat 
de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pe anul 
2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a dispus măsuri prin decizie, pe care entitatea trebuie 
să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi intrarea în legalitate. 
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1.6.3. Auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010 

 
Scurtă prezentare Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) este 

autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul 
Parlamentului României, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul 
României. CSSPP reglementează, coordonează, autorizează, supraveghează şi 
controlează activitatea sistemului de pensii private. 

Activitatea CSSPP are drept scop protejarea intereselor participanţilor şi ale 
beneficiarilor sistemului de pensii private, prin asigurarea unei funcţionări eficiente 
a sistemului de pensii private şi informarea asupra activităţii acestuia. 

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea CSSPP se asigură integral din 
venituri proprii, în baza bugetului aprobat de către Consiliul Comisiei. 

Preşedintele este reprezentantul de drept al CSSPP şi exercită atribuţiile de 
ordonator principal de credite. Bugetul de venituri şi cheltuieli al entităţii se aprobă 
anual de către Consiliul CSSPP. 

 
Contul anual de execuţie a bugetului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 
2010, se prezintă în indicatori sintetici, astfel: 

 
                                                                                                                     - mii lei - 

Indicator Prevederi 
bugetare 

definitive 2010 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate 

2010 

% 
Execuţie/ 

buget 

Venituri totale din care: 8.467 8.800 104% 

Venituri din taxe: 7.810 8.090 104% 

venituri din taxe de funcţionare 5.985 5.997 100% 
venituri din taxe de administrare 1.165 1.159 99% 
venituri din taxe de avizare 542 816 151% 

venituri din taxe de autorizare 99 99 100% 
venituri din alte taxe 20 20 100% 

Alte venituri 7 9 125% 
Venituri financiare 650 701 108% 

Cheltuieli totale 14.858 14.242 96% 

Cheltuieli curente, din care: 14.684 14.106 96% 

cheltuieli de personal 10.781 10.596 98% 

cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.469 3.088 89% 

cheltuieli privind cotizaţiile la organizaţii 
internaţionale 

424 413 97% 

cheltuieli financiare 11 9 90% 

Cheltuieli de investiţii 174 136 78% 

Excedent (+) /Deficit (-) -6.391 -5.443 85% 

 
Din datele prezentate rezultă că bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat de la început cu deficit. 

Veniturile anului 2010 s-au constituit în proporţie de 88 % din taxele de administrare şi funcţionare 
încasate de la entităţile implicate în sistemul de pensii private. 

În structura cheltuielilor ponderea semnificativă o constituie cheltuielile de personal cu 74 % din total. 

Deficitul anului 2010, în sumă de 5.443 mii lei, a fost suportat din excedentul anilor precedenţi. 

În auditarea situaţiilor financiare, Curtea de Conturi a avut următoarele obiective: 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări   

   nu s-au asigurat organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor şi 
cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare, fapt ce a condus la 
neconcordanţe între informaţiile prezentate în contul de execuţie bugetară şi 
cele din evidenţa contabilă; 

 CSSPP nu a evidenţiat pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare toate 
operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin bănci comerciale şi prin casierie, 
balanţa de verificare întocmită la data de 31.12.2010 neconţinând informaţii 
care să asigure controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea 
analitică; 

 nu s-a asigurat, prin datele raportate în contul de execuţie, acurateţea 
veniturilor realizate în anul 2010, deoarece acestea cuprind şi unele încasări 
provenind din anii precedenţi. 

Nu au fost respectate prevederile legislaţiei din domeniul finanţelor publice şi 
contabilităţii. 

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
 Constatări  nu au fost respectate prevederile legale în vigoare privind organizarea şi 

desfăşurarea sistemului de management şi control intern, precum şi activitatea 
privind auditul public intern, reţinându-se în principal următoarele aspecte: 
 nu există un plan multianual prin care să se asigure periodicitatea în 

auditare cel puţin o data la 3 ani, a tuturor activităţilor desfăşurate la 
nivelul entităţii; 

 proiectul planului de audit public intern nu s-a elaborat pe baza evaluării 
riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau 
operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii 
publice;  

 nu s-a întocmit câte un raport de audit public intern distinct la sfârşitul 
fiecărei misiuni de audit public intern, entitatea întocmind un singur raport 
de audit care a cuprins mai multe obiective stabilite prin planul anual ş.a. 

 instituţia nu a asigurat controlul tuturor entităţilor implicate în sistemul de pensii 
private cel puţin o dată pe an, aşa după cum se prevede în legislaţia privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare, în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în 
actele de înfiinţare a CSSPP 
 Constatări 
 

 efectuarea de cheltuieli pentru unele bunuri a căror achiziţionare a fost 
interzisă prin aplicarea unor masuri de raţionalizare privind cheltuielile publice, 
şi anume: mobilier şi aparatură birotică, precum şi obiecte de inventar de 
natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou, în sumă totală 
de 49 mii lei.  

 nerespectarea prevederilor legale în activitatea de planificare a achiziţiilor 
publice, precum şi în formarea dosarului achiziţiei publice, deoarece: 

 programul anual al achiziţiilor publice nu a fost elaborat într-o primă formă 
până la sfârşitul ultimului trimestru al anului anterior celui pentru care s-a 
efectuat planificarea achiziţiilor publice;  

 instituţia nu a emis documente constatatoare referitoare la îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către contractant ş.a. 

   nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la inventarierea unor 
elemente patrimoniale, precum şi a celor privind întocmirea registrului –
inventar, după cum urmează:  
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 listele de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul entităţii nu au fost 
întocmite pe locuri de folosinţă şi de depozitare;  

 bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii nu au fost trecute pe 
liste de inventariere distincte şi nu s-au specificat persoanele care răspund 
de păstrarea lor;  

 bunurile care aparţineau entităţii şi care la momentul inventarierii nu se 
aflau în unitate au fost înscrise în listele de inventariere ale instituţiei ca 
existente faptic;  

 procesele-verbale ale celor două comisii de inventariere, prin care se fac 
propuneri de valorificare a rezultatelor inventarierii, nu poartă avizul 
conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului 
compartimentului juridic, ş.a. 

 o parte din elementele patrimoniale ale instituţiei nu au fost preluate în 
Registrul inventar întocmit la data de 31.12.2010. 

 nerespectarea obligaţiei de înregistrare la organele fiscale teritoriale a 
contractelor încheiate cu persoane juridice străine. 

Concluzii generale 
 

Urmare a acţiunii de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului pe 
anul 2010 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private  pe anul 
2010 au fost constatate abateri şi nereguli determinate de încălcarea legislaţiei 
privind finanţele publice, contabilitatea instituţiilor publice şi a achiziţiilor publice. 

Cauzele abaterilor constatate au fost: 
 nerespectarea normelor metodologice pentru organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 
 nerespectarea prevederilor actelor normative care interziceau efectuarea 

în anul 2010 a unor cheltuieli de natura mobilierului, aparatura birotică şi a 
obiectelor de inventar de natura acestora; 

 funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern; 
 nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice. 

 

Recomandări 
 

În vederea îmbunătăţirii activităţii entităţii auditate, recomandările formulate de 
către auditorii publici externi, cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru 
înlăturarea deficienţelor au fost următoarele:  

 organizarea şi conducerea contabilităţii pe structura clasificaţiei bugetare 
în vigoare, pentru a asigura înregistrarea veniturilor încasate şi a 
cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat şi pentru a furniza 
informaţiile necesare întocmirii contului de execuţie şi stabilirii rezultatului 
execuţiei bugetare;  

 respectarea prevederilor cuprinse în actele normative care stabilesc 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice în sarcina tuturor instituţiilor 
publice, indiferent de modul de finanţare;     

 elaborarea Programului privind achiziţiile publice cu aplicarea 
corespunzătoare a legislaţiei privind programarea anuală a acestora şi a 
documentelor care compun dosarul achiziţiei publice; 

 organizarea şi funcţionarea sistemului de management şi audit public 
intern cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în legislaţia privind 
auditul public intern şi în normele generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern. Totodată, se va urmări cuprinderea în control a tuturor 
entităţilor implicate în sistemul de pensii private, cel puţin o data pe an; 

 efectuarea inventarierii patrimoniului cu respectarea prevederilor cuprinse 
în Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. De asemenea, se va 
asigura întocmirea registrului inventar în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prin completarea acestuia cu toate elementele de activ 
şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii; 

 declararea contractelor încheiate cu persoane juridice străine sau 
persoane fizice nerezidente, la organul fiscal competent care organizează 
evidenţa acestora. 
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Opinia de audit: 
Având în vedere concluziile rezultate din misiunea de audit financiar, în opinia auditorilor publici externi 
situaţiile financiare pe anul 2010 ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, nu 
oferă o imagine fidelă şi reală sub toate aspectele semnificative a activelor, poziţiei financiare, precum şi a 
performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial, astfel că auditorii publici externi au exprimat o opinie 
de audit adversă. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010. 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie, prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate.  

 
 
 

 

2. Auditul financiar asupra conturilor de execuţie  
a bugetelor ordonatorilor de credite finanţaţi 

integral sau parţial de la bugetul de stat 
 
 

Misiunile de audit financiar asupra conturilor de execuţie a bugetelor instituţiilor şi autorităţilor publice 
finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat s-au concentrat pe: 
 analizarea activităţii entităţilor verificate şi identificarea deviaţiilor de la aplicarea corectă a 

reglementărilor legale, cu incidenţă directă asupra utilizării fondurilor publice;  

 evaluarea modului în care managementul instituţiilor a adoptat măsuri de limitare a riscurilor, a 
disfuncţiilor şi abaterilor constatate în acţiunile de audit financiar desfăşurate în anii precedenţi;  

 examinarea modului în care măsurile corective dispuse prin deciziile emise în urma acţiunilor de 
audit financiar desfăşurate în anii precedenţi au fost implementate de entităţile verificate, astfel 
încât, să garanteze o bună gestiune financiară sub toate aspectele semnificative; 

 evaluarea mediului de control, pentru a identifica în ce măsură sistemele de audit şi control intern 
reprezintă un proces dinamic, flexibil, capabil să gestioneze riscurile şi să se adapteze modificărilor 
legislative cu incidenţă directă asupra comportamentului financiar al instituţiilor publice auditate;  

 evaluarea capacităţii controlului intern/managerial de a utiliza o bază de informaţii adecvată, 
credibilă, oportună, actuală şi accesibilă, necesară adoptării unor decizii optime în vederea 
administrării corecte a patrimoniului public.  

Măsurile dispuse prin deciziile emise de Curtea de Conturi au contribuit în timp la îmbunătăţirea calităţii 
gestiunii economico-financiare a unor entităţi verificate, în sensul în care, fie nu au mai fost constatate 
abateri de la legalitate, fie aspectele constatate în activitatea acestor instituţii, prin natura şi contextul lor, 
s-au încadrat într-un nivel de rezonabilitate acceptabil, situat sub pragul de semnificaţie stabilit prin 
standardele de audit.  

În contextul dat, se remarcă faptul că activitatea economico - financiară a unor instituţii verificate a avut ca 
prioritate realizarea parametrilor de ordin calitativ, iar adoptarea principiului prevalenţei laturii calitative în 
activitatea desfăşurată a avut ca efect creşterea ratei de îmbunătăţire a calităţii managementului financiar 
contabil. Exemplificăm în acest sens instituţii precum Administraţia Prezidenţială, Consiliul Concurenţei, 
Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi 
Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, acestea fiind instituţii la care nu au fost constatate 
abateri de la legalitate şi pentru care au fost emise certificate de conformitate, ca urmare a 
exprimării unei opinii de audit fără rezerve asupra situaţiilor financiare raportate.  

Sunt şi autorităţi publice precum Autoritatea Naţională de Supraveghere şi Prelucrare a Datelor cu 
Caracter Personal şi Avocatul Poporului, care se înscriu în aria instituţiilor publice la care au fost 
constatate unele deficienţe de natură formală, remediabilă, fără consecinţe patrimoniale.  
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Pentru aceste entităţi au fost emise certificate de conformitate doar în contextul în care rezultatele 
examinării nu au fost de natură să afecteze acurateţea datelor raportate prin situaţiile financiare, iar 
conducerea a dispus măsuri corective, care au fost implementate până la finalizarea acţiunilor de audit 
financiar.  

Pe de altă parte, au fost şi situaţii în care la unele instituţii precum Senatul României, Camera Deputaţilor 
şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, a fost exprimată o opinie fără rezerve cu paragraf 
de evidenţiere a unui aspect. Această opinie a fost motivată de existenţa unor litigii nesoluţionate 
definitiv şi irevocabil din anii anteriori, apărute ca urmare a contestării unor măsuri dispuse prin deciziile 
emise de Curtea de Conturi şi/sau identificarea unor disfuncţionalităţi continuate din anul precedent, până 
la înlăturarea acestora de către entitatea auditată. 

Au fost supuse auditului financiar situaţiile financiare, încheiate la 31 decembrie 2010: 

i. Bilanţul; 
ii. Contul de rezultat patrimonial; 
iii. Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
iv. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
v. Anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; 
vi. Contul de execuţie bugetară.  

 
În auditarea situaţiilor financiare pe anul 2010, Curtea de Conturi a avut următoarele obiective: 

1. elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, obiectiv care a avut în vedere: 
 elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget; 
 legalitatea, necesitatea şi oportunitatea modificărilor aduse bugetului iniţial aprobat; 
 efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

2. exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, obiectiv în cadrul căruia s-au 
verificat următoarele aspecte: 
 organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
 înregistrarea veniturilor şi a cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare; 
 concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa financiar-

contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi înscrise în situaţiile financiare; 
 reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţul contabil şi contul anual 

de execuţie bugetară; 
 încheierea exerciţiului bugetar; 
 prezentarea la termen a situaţiilor financiare privind situaţia patrimoniului aflat în administrare 

şi privind execuţia bugetară; 
 selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate;  

3. organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) la structurile cu sarcini privind urmărirea obligaţiilor financiare ale persoanelor juridice 
şi fizice către bugetul de stat şi stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări 
şi deficienţele constatate de Curtea de Conturi în activitatea structurilor respective;  

4. modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora; 

5. calitatea gestiunii economico-financiare, obiectiv care a avut în vedere: 
 efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de 

lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea în 
evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară;  

 asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale; 
 modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

precum şi a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 
 constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, 

obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea; 
 angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 

legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită; 
 respectarea prevederilor legale referitoare la cheltuielile de personal; 
 acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite a alocaţiilor bugetare; 
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 respectarea prevederilor legale referitoare la contractarea împrumuturilor şi rambursarea 
ratelor scadente şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente; 

 îndeplinirea obligaţiilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale; 
 vânzarea şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea 

de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a UAT, concesionarea de servicii cu 
caracter public şi asocierea în participaţiune; 

 respectarea de către entitate a principiilor celor 3 E; 

6. constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea 
calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă; 

7. identificarea eventualelor imperfecţiuni legislative. 

 

Rezultatele misiunilor de audit financiar efectuate de Curtea de Conturi şi cele mai semnificative abateri 
constatate sunt prezentate în acest capitol. 

 
 

Ministerului Justiţiei  
 

Scurtă prezentare 
 

Ministerul Justiţiei (MJ) este organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, asigurând buna 
organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public.” 

Misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra contului de execuţie a bugetului 
MJ pe anul 2010, activitate proprie şi conturilor de execuţie a 36 de unităţi 
subordonate, respectiv: 9 ordonatori secundari (Curţile de Apel Alba, Piteşti, 
Oradea, Braşov, Bacău, Timişoara, Ploieşti, Bucureşti, Suceava) şi 27 ordonatori
terţiari (tribunale judeţene), şi a avut următoarele obiective: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul Justiţiei  existenţa unor neconcordanţe între datele înregistrate în evidenţa tehnico-

operativă cu cele din evidenţa financiar-contabilă, în sensul că, la data de 
31.12.2010, în soldul contului de imobilizări corporale 212 „Construcţii”, au 
fost evidenţiate bunuri de natura mijloacelor fixe - apartamente, care de drept 
nu aparţineau MJ; 

 majorarea nejustificată a cheltuielilor, în sensul că s-a calculat şi înregistrat 
amortizare pentru imobile/apartamente de serviciu care nu făceau parte din 
patrimoniul MJ. 

La unităţile subordonate   neînregistrarea în evidenţa contabilă a contravalorii unor bunuri din categoria 
terenurilor şi clădirilor, aparţinând domeniului public al statului precum şi 
neefectuarea reevaluării acestora (Tribunalele: Arad, Braşov, Buzău, 
Covasna, Giurgiu, Maramureş); 

 conducerea defectuoasă a evidenţei contabile analitice a sumelor încasate 
reprezentând onorarii cuvenite experţilor tehnici şi contabili pentru expertizele 
judiciare efectuate în conformitate cu prevederile OG nr. 2/2000 privind 
organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu 
modificările şi completările ulterioare (Tribunalele: Argeş, Tulcea, Timiş); 

 evidenţierea eronată în contabilitate a operaţiunii de reevaluare a bunurilor de 
natura activelor fixe din categoria clădiri şi terenuri aferente (Tribunalul 
Bacău,Tribunalul Timiş, Tribunalul Vrancea); 

 nerespectarea principiului independenţei exerciţiului financiar-contabil şi a 
principiului contabilităţii de angajamente, prin înregistrarea în contul de execuţie 
bugetară a anului 2010, a primei de asigurare aferentă anului 2011 pentru 
autoturismele din dotare, precum şi prin înregistrarea amortizării aferente lunii 
decembrie 2010 în luna ianuarie 2011 (Curţile de Apel: Bacău şi Bucureşti). 
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Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La unităţile subordonate  nu a fost elaborată o procedură privind managementul riscurilor, nu există un 

Registru al riscurilor şi persoane responsabile pentru întocmirea şi 
actualizarea acestuia, situaţie care ar permite stabilirea unor controale interne 
corespunzătoare, precum şi monitorizarea şi evaluarea sistematică a 
riscurilor (Tribunalele: Vrancea, Mehedinţi şi Timiş); 

 nu au fost luate măsuri concrete pentru implementarea Codului controlului 
intern (Curtea de Apel Piteşti); 

 lipsa unor proceduri operaţionale de stabilire, evidenţiere, înregistrare, 
urmărire şi încasare a taxei judiciare de timbru (Tribunalul Suceava, Curtea 
de Apel Suceava). 

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea 
acestora  
Constatări 
La unităţile subordonate  neanalizarea, neidentificarea şi nevirarea la bugetul de stat a sumelor 

reprezentând onorarii expertize pentru care a fost depăşit termenul de 3 ani, 
aferent prescripţiei extinctive, prevăzut de Decretul Lege nr. 167/1958 
(Tribunalele: Argeş, Suceava, Mehedinţi şi Sibiu). 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La Ministerul Justiţiei  necuprinderea în inventarierea anuală a tuturor activelor fixe corporale, 

contrar legii contabilităţii, precum şi Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

 decontarea contravalorii chiriei pentru personalul delegat/detaşat s-a realizat 
în lipsa unui act administrativ emis în completarea prevederilor legale
conţinute de actele normative în vigoare, printr-un ordin intern privind 
stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru 
judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi şi 
fără să existe o procedură operaţională în care să se precizeze într-o manieră 
clară, precisă şi punctuală, modalitatea de decontare a cheltuielilor 
ocazionate de închirierea unei locuinţe;  

 nu s-au evidenţiat, reţinut şi virat obligaţiile datorate bugetului consolidat al 
statului în sumă de 88 mii lei, respectiv suma plătită la data pensionării 
personalului asimilat judecătorilor şi procurorilor, reprezentând 7 indemnizaţii 
brute prevăzute de lege;  

 efectuarea unor plăţi neeconomicoase pentru compensarea diferenţei de 
chirie aferente unor contracte de închiriere cu proprietari persoane fizice, în 
condiţiile în care au existat locuinţe de serviciu aparţinând instituţiei auditate, 
care au rămas nerepartizate pe o perioadă cuprinsă între 2-12 luni. 

La unităţile subordonate   nu s-au respectat normele legale în vigoare privind efectuarea inventarierii 
elementelor de activ şi pasiv, precum şi a capitalurilor (Curţile de Apel 
Bucureşti şi Piteşti, Tribunalele: Bacău, Brăila, Bucureşti, Timiş şi Tulcea); 

 neinventarierea obligaţiilor reprezentând onorarii expertiză achitate de părţile 
interesate în contul de disponibil deschis pe seama Biroului local de expertize 
judiciare, evidenţiate în contul 4621 „Creditori - onorarii expertize”, în valoare de 67 
mii lei (Tribunalul Argeş,Tribunalul Bacău, Tribunalul Braşov, Tribunalul Timiş); 

 neinventarierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (Curtea de Apel 
Piteşti, Tribunalul Argeş). 
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Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregului minister însumează 688 mii lei, din 
care 414 mii lei venituri suplimentare la bugetul de stat şi 274 mii lei prejudicii. Au fost constatate şi abateri 
financiar contabile estimate la 168.938 mii lei. 

 
Concluzii generale 

 

 modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi 
execuţia bugetului nu sunt sub toate aspectele, în concordanţă cu scopul, 
obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în totalitate principiile 
legalităţii, regularităţii, eficacităţii, economicităţii şi eficienţei; 

 situaţiile financiare nu oferă în toate cazurile o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată; 

 abaterile identificate cu ocazia misiunii de audit financiar realizate sunt o 
consecinţă, pe de o parte, a interpretărilor diferite date anumitor prevederi 
legale, de către persoanele din cadrul MJ şi pe de altă parte, a neglijării 
aspectului care ţine de o bună gestionare a resursei umane, în principal pe 
componenta perfecţionării profesionale continue.  

 

Recomandări  înregistrarea bunurilor deţinute sub orice titlu si reevaluarea tuturor activelor 
fixe corporale existente în patrimoniul entităţilor subordonate MJ; 

 corectarea erorilor contabile identificate în anul 2010 în conformitate cu 
prevederile legale; 

 consolidarea sistemului de control intern al entităţilor auditate şi, implicit, 
consolidarea funcţiei de audit public intern, concomitent cu asigurarea
condiţiilor de perfecţionare profesională continuă pentru angajaţii din domeniul 
unde s-au identificat abateri; 

 revizuirea de către management a cadrului procedural şi operaţional intern, cu 
o frecvenţă adecvată şi rezonabilă, pentru a-l adapta la schimbările 
contextului economico-social în care evoluează entitatea auditată. 

 

 
Opinia de audit:  
Evaluând abaterile constatate asupra exactităţii, realităţii şi acurateţei situaţiilor financiare s-a emis o 
opinie de audit adversă şi  decis neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a 
bugetului MJ pe anul 2010. 

În urma misiunilor de audit realizate la 36 de unităţi subordonate MJ au fost emise şapte certificate de 
conformitate. 

Constatările rezultate în urma misiunii de audit financiar la MJ - activitate proprie s-au valorificat prin 
emiterea unei decizii conţinând 5 măsuri.  

Pentru valorificarea constatărilor rezultate din auditarea contului de execuţie bugetară pe anul 2010 la 
unităţile subordonate Ministerului de Justiţie, Curtea de Conturi a emis 27 de decizii prin care au fost 
dispuse 70 de măsuri pe care Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate trebuie să le ducă la îndeplinire 
în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. Din totalul de 70 de măsuri, 66 sunt in 
curs de implementare. Menţionăm că au fost contestate 7 măsuri din care, una a fost admisă. 
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 Consiliul Superior al Magistraturii  
 

Scurtă prezentare Potrivit prevederilor art. 133 alin.1 din Constituţia României, republicată, Consiliul 
Superior al Magistraturii (CSM) este garantul independenţei justiţiei, atribuţiile 
sale fiind prevăzute în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

CSM este ordonator principal de credite are în coordonare Institutul Naţional al 
Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, ai căror conducători sunt ordonatori 
terţiari de credite. Institutul şi Şcoala au atribuţii şi competenţe în domeniul 
formării profesionale iniţiale şi continue a judecătorilor, procurorilor şi respectiv a 
personalului auxiliar de specialitate. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului CSM pe anul 2010, 
a urmărit, în principal, următoarele obiective:  

 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări  neorganizarea activităţii financiar-contabile într-un compartiment distinct, 
conform prevederilor legii contabilităţii şi Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 Registrul-jurnal nu conţine toate informaţiile prevăzute în legislaţia privind 
documentele financiar-contabile;  

 înregistrarea plăţii primei tranşe din premiul anual aferent anului 2009, în sumă 
de 472 mii lei s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale în domeniul 
drepturilor salariale. 

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări 
 

 nenominalizarea persoanei responsabile cu coordonarea controlului financiar 
preventiv propriu, încălcându-se prevederile Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; 

 necuprinderea în cadrul specific pentru proiectele de operaţiuni supuse 
controlului financiar preventiv propriu a tuturor operaţiunilor menţionate în 
deciziile emise de ordonatorul principal de credite, privind persoanele care 
acordă viză CFPP şi necorelarea cu cadrul general stabilit  pentru exercitarea 
controlului financiar preventiv. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare 

Constatări 
 

 întocmirea statelor de salarii fără să existe documente justificative, pentru 
membrii CSM, care să ateste timpul lucrat efectiv, încălcându-se dispoziţiile 
legii contabilităţii; 

 utilizarea veniturilor proprii pentru achiziţionarea de mobilier şi aparatură 
electrocasnică, în loc să fie folosite pentru organizarea concursurilor sau 
examenelor, precum şi plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a 
examenelor sau concursurilor potrivit prevederilor legale privind înfiinţarea pe 
lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din 
venituri proprii; 

 nivelul preţului chiriei/costului de administrare pentru spaţiile închiriate de 
CSM, pentru desfăşurarea activităţii, este mai mare decât cel practicat pe piaţa 
imobiliară, aşa cum rezultă din ofertele de pe site-urile unor agenţii imobiliare şi 
din studiile unor companii de consultanţă imobiliară; 

 plafonul maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul de 
specialitate din sistemul judiciar conform prevederilor legale privind stabilirea 
plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, 
procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii - asistenţi, nu a fost 
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actualizat în raport cu evoluţia preţului practicat pe piaţa imobiliară. 

Valoarea estimativă a erorilor financiar-contabile constatate însumează 523 mii lei. 
Măsuri operative 

 

 Plenul CSM a aprobat, prin Hotărârea nr. 379/06.06.2011, modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM, în sensul 
înfiinţării unui Birou de Contabilitate în structura organizatorică a aparatului 
propriu al CSM; 

 CSM a procedat la refacerea Registrului-jurnal, în conformitate cu prevederile 
legale; 

 prin Decizia nr. 380/27.05.2011, emisă de preşedintele CSM, a fost numită 
persoana cu responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv 
propriu şi s-a comunicat despre acest fapt Ministerului Finanţelor Publice -
Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi 
Control;  

 au fost revizuite Normele metodologice privind organizarea şi exercitarea 
CFPP în CSM, Cadrul specific al proiectelor de operaţiuni supuse CFPP şi s-
au emis decizii pentru persoanele care acordă viză CFPP; 

 CSM a întocmit Procedura operaţională privind evidenţa contabilă a veniturilor 
proprii. 

 

Concluzii generale  modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi 
execuţia bugetului nu sunt sub toate aspectele, în concordanţă cu scopul, 
obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în totalitate principiile 
legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

 valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate 
constatate, extrapolate la nivelul întregii populaţii auditate, se situează sub 
pragul de semnificaţie. 

 

Recomandări  respectarea încadrării cheltuielilor bugetare potrivit prevederilor legale, 
pentru o execuţie bugetară corectă; 

 luarea măsurilor necesare pentru respectarea prevederilor art. 6 din Legea 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 respectarea destinaţiei legale a sumelor încasate în regim extrabugetar 
pentru o execuţie bugetară corectă; 

 renegocierea chiriei lunare/mp, în sensul diminuării şi corelării cu preţul 
chiriei practicat pe piaţa imobiliară. 

 

 
Opinia de audit:  
Având în vedere că abaterile de la legalitate şi regularitate detectate şi extrapolate la nivelul întregii 
populaţii auditate se situează sub pragul de semnificaţie, echipa de audit a formulat o opinie de audit fără 
rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru Consiliului 
Superior al Magistraturii pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care au fost dispuse opt măsuri 
pe care CSM trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate şi pentru intrarea în 
legalitate.  
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Ministerul Public  
 
Scurtă prezentare  Ministerul Public (MP) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale 

care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor 
înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti.  

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului MP, pe anul 2010, 
s-a desfăşurat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) 
şi la unităţile subordonate acestuia, respectiv 2 ordonatori secundari de credite 
(curţi de apel) şi 15 ordonatori terţiari de credite (tribunale). 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
 Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare 

conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi 
a destinaţiei stabilite 

Constatări  
La Ministerul Public 

 
 prima de vacanţă acordată unor funcţionari publici, aferentă concediului de 

odihnă efectuat începând cu luna august 2010, nu a fost diminuată cu 25%, 
încălcându-se prevederile legii privind unele măsuri necesare în vederea 
stabilirii echilibrului bugetar.  

La unităţile subordonate  efectuarea defectuoasă a inventarierii anuale a patrimoniului, prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale, în sensul că la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Suceava nu au fost cuprinse în acţiunea de inventariere 
terenurile proprietate publică a statului aflate în administrare;.  

 plata nelegală a unor drepturi salariale ca urmare a nediminuării, începând cu 
luna august, a primelor de vacanţă aferente concediilor efectuate încălcându-
se prevederile legii privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii 
echilibrului bugetar, (Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj); 

 În cazul obiectivului „Lucrări de reparaţii capitale şi consolidare la sediul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu”, s-a constatat plata dublă 
reprezentând cheltuieli în sumă de 24,8 mii lei privind activitatea de asistenţă 
tehnică. 

 Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

Constatări  pentru indemnizaţia acordată cu ocazia ieşirii la pensie, PICCJ nu a calculat, 
evidenţiat şi virat, contribuţiile datorate de angajat şi angajator la bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondului de şomaj. 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări   

La Ministerul Public 

 
 PICCJ nu a calculat şi evidenţiat obligaţiile reprezentând indemnizaţia egală cu 

7 indemnizaţii de încadrare brute lunare, acordate cu ocazia ieşirii la pensie în 
baza legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor, motivat de faptul că 
aceste drepturi salariale nu au fost solicitate. 

La unităţile subordonate  neînregistrarea în evidenţa contabilă a contravalorii unor bunuri din categoria 
terenurilor şi clădirilor, aparţinând domeniului public al statului, precum şi 
neefectuarea reevaluării acestora (Parchetele de pe lângă Tribunalele Arad şi
Suceava); 

 înregistrarea eronată în contabilitate a investiţiilor în curs cu suma de 30,9 mii 
lei, în sensul recunoaşterii lor drept cheltuieli curente, fapt ce a condus la 
denaturarea cheltuielilor, a contului de rezultat patrimonial, precum şi al 
bilanţului contabil (Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău); 

 neînregistrarea în contabilitate a garanţiilor de bună execuţie, în sumă de 
123,9 mii lei, deşi au fost reţinute de beneficiar la nivelul sumei prevăzute în 
contract (Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu). 
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Opinia de audit:  
Având în vedere că abaterile de la legalitate şi regularitate detectate şi extrapolate la nivelul întregii 
populaţii auditate se situează sub pragul de semnificaţie, echipa de audit a formulat o opinie de audit fără 
rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru Ministerul 
Public pe anul 2010. 
Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care au fost dispuse 3 măsuri pe 
care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate şi pentru intrarea în legalitate.  
În urma misiunilor de audit realizate la cele 17 unităţi subordonate Ministerului Public, au fost emise 11 
certificate de conformitate şi 6 decizii, prin care au fost dispuse 9 măsuri. 

 
 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional  
 

Scurtă prezentare 
 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN) este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Pentru auditul financiar asupra contului de execuţie a bugetului MCPN pe anul 
2010, Curtea de Conturi a desfăşurat 21 misiuni de audit asupra situaţiilor 
financiare încheiate de către ordonatorul principal de credite şi 20 de ordonatori 
terţiari (direcţii judeţene de cultură şi patrimoniu naţional, centre culturale, 
muzee). 

Au fost efectuate şi 4 acţiuni de control tematic la unele entităţi subordonate 
MCPN, respectiv Centrul Naţional al Cinematografiei, Editura „Video”, Studioul de 
Creaţie Cinematografică şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”. 

Misiunile de audit şi acţiunile de control au avut următoarele obiective: 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La unităţile subordonate  Constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform 

actelor normative prin care a fost înfiinţată entitatea: 

 serviciile deconcentrate ale MCPN, cu atribuţii în domeniul controlului 
respectării de către contribuabili a obligaţiilor de plată la Fondul Cultural 
Naţional (FCN) în condiţiile şi la termenele stabilite de lege, precum şi 
entitatea care administrează acest fond, respectiv Administraţia Fondului 
Cultural Naţional (AFCN), nu şi-au îndeplinit atribuţiile, nefiind încasată nicio 
sumă în anul 2010;  

 Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Prahova nu deţine 
informaţii legate de utilizarea clădirilor declarate monumente istorice şi a 
spaţiilor aferente, care aparţin Patrimoniului Cultural Naţional, astfel că 
entitatea nu cunoaşte dacă s-au plătit contribuţiile aferente pentru situaţiile în 
care în incinta sau în spaţiul de protecţie a monumentelor istorice proprietate 
publică se desfăşoară activităţi economice, operatorii economici în cauză 
datorând Fondului Cultural Naţional o cotă de 2% din veniturile realizate şi o 
cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze pentru 
construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie a monumentelor istorice; 

 în timpul misiunii de audit au fost identificate unele monumente istorice din 
domeniul public în incinta cărora sau în zona protejată se desfăşoară activităţi 
economice, fără ca direcţia judeţeană să cunoască dacă obligaţiile operatorilor 
economici care deţin restaurante, terase, baruri etc., către Fondul Cultural 
Naţional au fost plătite (Halele Centrale Ploieşti, Muzeul „Casa Târgoveţ din 
sec. XVII-XIX Hagi Ivan Prodan”, Muzeul ceasului „N. Simache”, Casa de 
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Cultură Buşteni, Muzeul memorial B.P. Haşdeu Câmpina).  

 Studioul de Creaţie Cinematografică, ordonator terţiar de credite, nu a realizat 
venituri proprii provenite din încasarea sumelor aferente cotei-părţi de 
proprietate asupra filmelor realizate în coproducţie şi nu au fost încheiate 
contracte cu distribuitorii de filme din ţară şi străinătate în scopul difuzării 
filmelor, astfel că entitatea a evidenţiat contabil numai sumele primite în contul 
său, virate de către unii distribuitori, fără a şti dacă cuantumul acestora a fost 
stabilit corect şi fără a înregistra drepturile cuvenite din exploatarea filmelor; 

 nu au fost elaborate proceduri/norme interne de aplicare care să reglementeze 
cadrul general de desfăşurare a activităţii cinematografice cu privire la modul 
de utilizare şi justificare a resurselor financiare necesare pentru producţia şi 
distribuirea filmelor, precum şi circuitul documentelor primare, evidenţierea 
patrimonială şi măsurile asiguratorii pentru încasarea veniturilor din 
exploatarea filmelor (Studioul de Creaţie Cinematografică); 

 Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) deţinea la 31.12.2010 creanţe 
foarte mari neîncasate, însumând 187.608 mii lei datorate de clienţi şi debitori 
din activitatea curentă şi din obligaţiile contribuabililor la Fondul 
cinematografic, precum şi din credite directe acordate potrivit legii 
producătorilor de filme. Ponderea cea mai mare a acestor creanţe revine 
creditelor directe nerecuperate, în sumă de 147.862 mii lei, cea mai mare 
parte, respectiv 146.494 mii lei, având o vechime de peste 5 ani. 

Până la data controlului s-au încasat sume infime, reprezentând rambursări de 
credite, iar entitatea deşi legal avea această obligaţie, nu a luat măsuri pentru 
preluarea filmelor de la cei care nu au rambursat creditul în termenul legal de 
10 ani de la acordare şi, potrivit normelor legale în domeniu, să fi dispus 
exploatarea acestora de către CNC în vederea reconstituirii fondurilor 
bugetare. Spre exemplu din creditele acordate în urmă cu mai mult de 10 ani, 
în sumă totală de 3.995 mii lei, s-a rambursat până la finele anului 2010 numai 
suma de 56 mii lei, iar cele 12 filme de lung metraj şi 9 filme de scurt metraj nu 
au fost preluate în patrimoniul CNC la datele scadente din anii 2008, 2009 şi 
2010 pentru a fi exploatate; 

 nu a fost condusă evidenţa obligaţiilor contribuabililor la Fondul 
cinematografic, necunoscându-se dacă sumele nevirate la acest fond au fost 
folosite pentru finanţarea directă a producţiei de filme, potrivit legii, situaţie 
favorizată şi de inexistenţa unei structuri de control la nivelul CNC;  

 CNC nu a regularizat la finele anului excedentul rezultat din activitatea 
instituţiei, în sumă de 462 mii lei, în limita subvenţiei primite de la bugetul de 
stat, operaţiune realizată în timpul şi urmare controlului prin virarea la 
dispoziţia ordonatorului principal de credite în vederea reconstituirii creditelor 
bugetare pe anii precedenţi. Situaţie similară s-a constatat şi la Arhiva 
Naţională de Filme, entitate subordonată CNC, care nu a regularizat cu 
bugetul de stat excedentul în sumă de 205 mii lei. 

La Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Disciplina financiar-contabilă în efectuarea cheltuielilor: 

 deficienţe în legătură cu finanţările nerambursabile, acordate din bugetul 
MCPN, pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, în baza legislaţiei privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale. 
Astfel, contrar prevederilor legale nu s-a organizat nicio sesiune de selecţie a 
ofertelor culturale, deşi există obligaţia autorităţii finanţatoare de a organiza cel 
puţin o sesiune pe an, anunţată în termen de 30 de zile de la data publicării 
legii bugetului de stat. În fapt, s-au încheiat 140 de contracte de finanţare prin 
atribuire directă în valoare totală de 6.955 mii lei, nerespectându-se principiile 
liberei concurenţe şi a transparenţei printr-un sistem competiţional deschis, ca 
principii generale ce guvernează finanţările nerambursabile;  

 s-a constatat că, în cazul programelor culturale prioritare care au fost finanţate 
în anul 2010 prin atribuire directă, nu au fost stabilite criterii valorice, care 
alături de cele organizatorice să dea caracterul de prioritar al programelor 
culturale în baza cărora se acordă finanţarea persoanelor juridice de drept 
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public sau privat, eliminând subiectivismul în finanţarea unor astfel de 
programe;     

 MCPN a acordat finanţări culturale de urgenţă în condiţiile în care nu se 
constituise Fondul pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă pentru anul 
2010, iar la acordarea finanţărilor, MCPN nu s-a asigurat că beneficiarii dispun 
de surse proprii pentru finanţarea unei părţi a proiectului. Astfel, unele acţiuni 
culturale au fost finanţate atât de MCPN, cât şi de AFCN, instituţie 
subordonată acestuia, beneficiarii încheind contractele de finanţare cu AFCN
în urma participării la sesiunea de selecţie de oferte culturale organizată de 
această instituţie, în timp ce MCPN a încheiat contractele de finanţare ulterior, 
pentru aceleaşi acţiuni, prin atribuire directă în cadrul programelor prioritare 
sau a nevoilor culturale de urgenţă, ceea ce dovedeşte modul arbitrar, 
neunitar, ineficient şi neeconomicos de cheltuire a fondurilor bugetare; 

 la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au fost acceptate la 
decontare lucrări de amenajare muzeală neexecutate în sumă totală de 100 
mii lei, sumă recuperată de la prestatori. 

La Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Respectarea principiilor de legalitate şi regularitate în administrarea patrimoniului 

 nu au fost elaborate şi aprobate norme metodologice în vederea reevaluării 
bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional, astfel că bunurile de 
această natură înregistrate în situaţiile financiare întocmite de către MCPN nu 
au fost reevaluate la finele anului 2010, contrar prevederilor legale privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 nu au fost întreprinse toate demersurile necesare de către MCPN, iar 
ordonatorul terţiar de credite nu a fost sprijinit suficient în vederea clarificării 
regimului juridic al terenului în suprafaţă de 23.100 mp, aferent clădirilor date 
în administrare Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău, instituţie publică 
aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

La unităţile subordonate   la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Bucureşti nu a fost 
evaluat şi înregistrat în evidenţa contabilă terenul aflat în administrare, în 
suprafaţă de 14.155 mp, iar la Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” din
Bucureşti nu a fost înregistrat în patrimoniu terenul în suprafaţă de 1.482 mp; 

 la Comisia Naţională a României pentru UNESCO nu au fost înregistrate în 
evidenţa contabilă: 

 suma de 35.856 USD datorată UNESCO, ca urmare utilizării acesteia 
în alte scopuri decât cel pentru care a fost alocată de organismul 
internaţional; suma nu a fost înregistrată nici ca o creanţă de recuperat 
de la persoanele responsabile; 

 un autoturism în valoare de 43 mii lei, primit prin transfer de la fostul 
Minister al Culturii şi Cultelor; 

 bunuri în valoare de inventar de 17 mii lei, primite prin transfer de la 
Senatul României. 

 Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Prahova nu a cuprins în 
inventarul bunurilor din domeniul public al statului, clădirea în care îşi are 
sediul, în valoare de 525 mii lei, achiziţionată din alocaţii bugetare. 

 Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale 

  nerespectarea în totalitate a prevederilor legale referitoare la modul de 
efectuare şi valorificare a rezultatelor inventarierii atât la nivelul MCPN cât şi al 
entităţilor din subordine. Astfel: 

 la Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Prahova nu au 
fost inventariate faptic monumentele istorice, necunoscându-se starea 
fizică a acestora. Drept consecinţă entitatea nu deţine informaţii în legătură
cu modul de utilizare a clădirilor declarate monumente care fac parte din 
Patrimoniul Cultural Naţional şi a spaţiilor aferente;  

 la Centrul de Cultură şi Arte „George Apostu” din Bacău, Teatrul Naţional 
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de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” din Bucureşti, Comisia Naţională a României pentru UNESCO etc.,
s-au constatat deficienţe cu privire la efectuarea inventarierii. 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări 
La Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 la MCPN nu au fost elaborate şi aprobate proceduri operaţionale şi de sistem 
pentru toate activităţile procedurabile identificate, iar pe de altă parte, în 
majoritatea cazurilor nu au fost respectate termenele stabilite prin planurile de 
acţiune pentru elaborarea procedurilor;  

 nu au fost realizate misiuni de audit de către compartimentul de specialitate al 
MCPN asupra activităţii financiare a unor instituţii subordonate, care nu au 
prevăzut în organigramă structură/post de audit, nefiind astfel îndeplinite 
obiectivele auditului intern; 

 auditorii interni din cadrul compartimentului de specialitate au fost desemnaţi, 
cu încălcarea prevederilor legale, să facă parte din organismele de conducere 
(AGA, CA) ale unor unităţi care funcţionează sub autoritatea MCPN, unităţi pe 
care potenţial le pot audita, iar în alte situaţii au primit dispoziţii din partea 
conducerii ministerului de a efectua controale la unităţile subordonate, în 
echipe mixte alături de inspectori ai corpului de control şi/sau salariaţi ai altor 
structuri din cadrul ministerului. 

La unităţile subordonate   organizarea controlului intern nu s-a realizat conform legislaţiei în domeniu la 
Direcţiile pentru cultură şi patrimoniu naţional ale judeţelor Prahova, 
Maramureş, Mehedinţi, Vrancea, Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” din 
Bucureşti; 

 la Comisia Naţională a României pentru UNESCO, în condiţiile în care nu este 
organizat un compartiment de audit intern, situaţiile financiare nu au fost 
auditate de organele de specialitate ale ministerului de resort, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 

 

La Editura „Video” 
Organizare şi funcţionare 

 Editura „Video”, nu a fost înfiinţată conform prevederilor legale, respectiv prin
Hotărâre de Guvern de organizare şi funcţionare, în care să fie prevăzute 
scopul, obiectivele şi atribuţiile instituţiei, singurul act normativ care face 
referire la această entitate fiind HG nr. 527/1992 de reorganizare a unor 
instituţii publice subordonate Ministerului Culturii.  

S-a constatat că instituţia a derulat majoritatea proiectelor culturale în calitate 
de intermediar între finanţator (MCPN) şi executantul proiectelor, 
nerealizându-şi astfel obiectul de activitate. Nu au fost stabilite proceduri
unitare specifice instituţiei în ceea ce priveşte selecţia, avizarea şi recepţia 
serviciilor prestate sau a proiectelor realizate. Nu au fost aprobate tarife 
maximale în cazul drepturilor de autor şi convenţiilor civile de prestări servicii. 
Nu a fost elaborată şi aprobată o procedură în ceea ce priveşte iniţierea şi 
realizarea produselor artistice de către entitate, precum şi valorificarea 
acestora. 

 Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

La Editura „Video”  nu a fost organizat un compartiment financiar-contabil cu atribuţii specifice în 
domeniu, evidenţa contabilă fiind asigurată de două persoane, din care una 
angajată prin cumul de funcţii (având funcţia de bază la Muzeul Ţăranului 
Român), iar cealaltă fiind o persoană fizică autorizată (PFA) cu care a fost 
încheiat un contract de prestări servicii, dându-i-se atribuţii de contabil şef; 

 neorganizarea şi neconducerea contabilităţii instituţiei conform prevederilor 
legale a determinat grave abateri constând în efectuarea de înregistrări în 
evidenţa contabilă fără documente justificative, nu a fost ţinută contabilitatea 
analitică a încasărilor şi plăţilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, situaţie 
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în care contul de execuţie nu reflectă realitatea, entitatea fiind sancţionată 
contravenţional cu amendă de către organele de specialitate abilitate, la 
solicitarea Curţii de Conturi; 

La Studioul de Creaţie 
Cinematografică 

 filmele realizate nu au fost evidenţiate în patrimoniul instituţiei şi nici raportate 
în situaţiile financiare, entitatea ţinând numai evidenţa tehnic-operativă a 
acestora cu ajutorul unui registru;  

 nu a fost organizată şi condusă evidenţa creditelor bugetare aprobate, precum 
şi a angajamentelor bugetare şi legale, astfel că în contul de execuţie, la 
partea de cheltuieli, nu a fost înscrisă suma de 1.690 mii lei reprezentând 
angajamente legale de plătit la 31.12.2010; 

Centrul Naţional al 
Cinematografiei  

 unele active nu au fost reflectate corespunzător în patrimoniul CNC, astfel că, 
datele prezentate prin situaţiile financiare nu reflectă realitatea, întrucât în 
contabilitate şi în evidenţele tehnic-operative nu au fost înregistrare atât 
terenul aferent sediului social al CNC, cât şi imobilul situat în localitatea 2 Mai, 
judeţul Constanţa, amplasat pe un teren în suprafaţă totală de 44.590 mp cu o 
suprafaţă construită de 4.200 mp; 

Arhiva Naţională de 
Filme 

 sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea entitatea (terenul din 
comuna Jilava, depozitele, pavilioanele şi alte anexe), aflate în administrare, 
nu au fost raportate în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului; 

 suprafaţa totală a terenului deţinut în baza HG 1063/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, respectiv 97.000 mp, diferă 
semnificativ de cea înscrisă în alte documente puse la dispoziţie (schiţa 
cadastrală), respectiv 84.700 mp. 

 
 

Centrul Naţional al 
Cinematografiei  

Nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în 
administrarea patrimoniului, precum şi în utilizarea fondurilor publice 

 nerespectarea prevederilor legale şi insuficienta preocupare a factorilor 
implicaţi, a avut ca urmare recuperarea greoaie a sumelor avansate 
beneficiarilor de credite directe pentru producţia de filme, astfel că din totalul 
creditelor directe acordate în ultimii 10 ani de peste 160.000 mii lei, pentru 
realizarea a peste 200 de filme s-a reuşit recuperarea a mai puţin de 15% din 
totalul creditelor acordate;  

 deşi unele filme au fost de succes, spre ex. „Moartea domnului Lăzărescu”, 
„Păcală se întoarce”, nu a fost rambursată nicio sumă, cu toate că legea îi 
obligă pe producători să ramburseze creditul acordat din veniturile realizate de 
film din toate formele de exploatare (audiovizual, cinematograf, video, 
televiziune etc.), începând cu primul leu încasat;  

 inventarierea anuală a patrimoniului nu s-a efectuat în mod corespunzător, 
nefiind stabilită situaţia reală a tuturor elementelor patrimoniale. Spre 
exemplu, la Arhiva Naţională de Filme nu au fost inventariate materialele 
documentare precum fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de 
documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc şi nu a fost 
întocmită documentaţia referitoare la inventarierea filmelor aflate în custodie 
în scopul transmiterii către entitatea deţinătoare (CNC). De asemenea, 
inventarierea patrimoniului Studioului de Creaţie Cinematografică nu a cuprins 
toate elementele patrimoniale, respectiv creanţele, filmele produse şi cele în 
curs de realizare, contrar prevederilor legale. 

 Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi 
control intern 

La Arhiva Naţională de 
Filme 

 nu a înfiinţat un compartiment de specialitate, ci a externalizat activitatea de 
audit intern prin încheierea unei convenţii civile de prestări servicii cu o 
persoană fizică şi ulterior a unui contract de audit intern. 

La Centrul Naţional al 
Cinematografiei  

 auditul intern nu a depistat şi nu a semnalat existenţa niciunei abateri 
semnificative în domeniile auditate, deşi ca urmare a verificărilor efectuate de 
Curtea de Conturi s-a constatat că există multe deficienţe şi abateri de la 
normele legale, auditul intern neaducându-şi aportul în sprijinirea activităţii 



Pagina 304  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

manageriale a instituţiei. 

La nivelul Studioului de 
Creaţie Cinematografică 
şi la Editura „Video” 

 nu a fost organizat un compartiment de audit intern şi nu au fost elaborate 
norme metodologice proprii specifice entităţii, nefiind respectate prevederile
legislaţiei privind auditul public intern.  

 

O situaţie deosebită a fost constatată la SC Studioul Cinematografic Sahia-Film SA, la care urmare 
acţiunilor de control efectuate în anii anteriori au rezultat unele aspecte pentru care a fost sesizat Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi abateri cu caracter financiar-contabil pentru a 
căror înlăturare au fost dispuse măsuri. 

În baza prerogativelor conferite de lege, Curtea de Conturi a solicitat organelor fiscale efectuarea unui 
control de fond, fiind constatate obligaţii fiscale (impozite, taxe, contribuţii, inclusiv accesorii) datorate 
bugetului de stat şi bugetelor locale de peste 2,6 mil. lei, fiind instituit sechestru asigurator pe bunuri imobile 
încă din luna mai 2010. 

SC Studioul Cinematografic Sahia-Film SA se află într-o situaţie financiară extrem de dificilă, fiind lipsită de 
fonduri pentru achitarea contravalorii utilităţilor, astfel că furnizorii de energie electrică şi telefonie au 
întrerupt serviciile, condiţii în care Curtea de Conturi a fost pusă în imposibilitatea de a efectua verificarea 
modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie. 

De asemenea, deşi societatea a acumulat mari datorii, are însă şi creanţe de încasat din prestări servicii şi 
închirieri de spaţii. 

Aceste aspecte au fost aduse la cunoştinţa ministrului culturii şi patrimoniului naţional având în vedere că 
MCPN deţine integral capitalul social al societăţii, urmând să fie analizate aspectele şi să fie luate urgent 
măsuri pentru redresarea societăţii, inclusiv pentru urmărirea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse de Curtea de Conturi. 

Într-o situaţie economic-financiară extrem de gravă se află şi alte două societăţi comerciale la care MCPN 
deţine integral capitalul social, respectiv SC Animafilm SA şi SC Rofilm SA, care practic nu mai desfăşoară 
nicio activitate de peste 5 ani.  

 

 

Concluzii generale Urmare desfăşurării acţiunilor de audit/control la MCPN şi entităţile aflate în 
subordine sau sub autoritatea acestuia, au fost constatate abateri pentru 
înlăturarea cărora au fost dispuse măsuri prin deciziile emise de Curtea de 
Conturi, inclusiv pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor de 
recuperare a acestora. În 4 cazuri au fost emise certificate de conformitate. 

 

Opinia de audit:  
Urmare auditării situaţiilor financiare încheiate la nivelul ordonatorului principal de credite a fost formulată 
o opinie de audit adversă. 

La exprimarea opiniei de audit adverse au fost avute în vedere şi deficienţele constatate la nivelul 
entităţilor subordonate în legătură cu modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, 
constând în nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Scurtă prezentare 
 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), este organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului.  

Având în vedere domeniile diferite de activitate ale MECTS, respectiv educaţie, 
cercetare, sport şi tineret, Curtea de Conturi a desfăşurat o misiune de audit 
asupra situaţiilor financiare încheiate de către ordonatorul principal de credite 
(MECTS) şi 80 de acţiuni de control la doi ordonatori secundari (Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - ANCS şi Autoritatea Naţională pentru 
Sport şi Tineret - ANST) şi la 78 ordonatori terţiari (11 case de cultură ale 
studenţilor, 20 de direcţii teritoriale pentru tineret şi sport, 31 de cluburi sportive, 4 
universităţi şi alte entităţi).  

Acţiunile de audit/control au avut ca obiective verificarea: 

 situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat 
al statului; 

 legalităţii realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor de către casele de 
cultură ale studenţilor şi direcţiile teritoriale pentru tineret şi sport; 

 utilizării şi gestionării fondurilor primite de la bugetul de stat pentru 
finanţarea activităţii sportive la cluburile sportive aflate în subordinea 
directă a MECTS şi a celor subordonate ANST.  

 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
 Disciplina financiar-contabilă în efectuarea cheltuielilor  

La Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  

 

 în cazul deconturilor de cheltuieli întocmite pentru deplasările externe, 
efectuate de reprezentanţi ai MECTS, în unele cazuri nu au fost respectate 
prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea diurnei şi decontarea 
transportului pe distanţa dintre aeroport/gară şi locul de cazare, fiind 
identificate plăţi nelegale în valoare de 2.505,5 USD şi 312,5 euro. 

La unităţile subordonate 

 

 la Clubul Sportiv Târgovişte au fost efectuate cheltuieli nelegale în sumă totală 
de 387 mii lei, prin alocarea creditelor bugetare pentru finanţarea unor acţiuni 
sportive care nu erau strict legate de activitatea clubului şi nu respectau 
dispoziţiile legale, iar cheltuielile cu premiile acordate sportivilor şi antrenorilor 
au fost efectuate pentru acţiuni care nu au fost desfăşurate de sportivii proprii. 
Pentru înlăturarea acestei abateri au fost dispuse măsuri care să asigure 
stabilirea întinderii prejudiciului estimat şi recuperarea acestuia, iar entitatea a 
luat măsuri, acţionând în judecată persoanele vinovate; 

 Casa Corpului Didactic Sibiu a efectuat plăţi nelegale estimate la 927 mii lei, 
acceptând la plată tarife mai mari decât cele legale pentru unele lucrări de 
construcţii sau decontând lucrări la care s-a renunţat, conform actelor 
încheiate între părţi. 

Situaţii similare s-au constatat şi la Sport Club Miercurea Ciuc (232 mii lei), 
Clubul Sportiv „Mureşul” Tg. Mureş (131 mii lei), Casa de Cultură a 
Studenţilor Galaţi, care a plătit suma de 116 mii lei fără contraprestaţie, 
Clubul Sportiv Şcolar Bârlad care a plătit 88 mii lei pentru lucrări 
neefectuate, Complexul Sportiv Naţional Bascov (71 mii lei), Universitatea 
din Oradea (69 mii lei), Clubul Sportiv Municipal Piteşti (30 mii lei) etc.  

 la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nu s-au aplicat prevederile legii prin care s-a dispus reducerea cu 25% a 
tuturor drepturilor salariale, cât şi virarea integrală la bugetul de stat a sumelor 
rezultate, în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii. Valoarea 
estimată a sumei datorate bugetului de stat este de 410 mii lei;  
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 plata necuvenită a unor drepturi de natură salarială (sporuri) în sumă totală de 
65 mii lei la Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti, 43 mii lei la Institutul 
Naţional de Cercetare Dezvoltare Ştiinţe Biologice - Filiala Iaşi, 26 mii lei la
Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin etc. 

 Constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform 
actelor normative de înfiinţare a entităţilor verificate  

La unităţile subordonate 

 
 Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei nu a realizat nici un fel de venituri proprii, 

deşi prin Buget era prevăzută suma de 270 mii lei, astfel că finanţarea 
activităţii s-a realizat numai din alocaţii bugetare;  

 nerealizarea unor venituri din chirii de către: 

 Complexul Sportiv Naţional „Sala Polivalentă” şi Universitatea Naţională de 
Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, care nu au calculat, înregistrat şi urmărit 
încasarea sumelor de 178 mii lei şi, respectiv, 731 mii lei, reprezentând 
penalităţi de întârziere, potrivit clauzelor stipulate în contractele de 
închiriere; 

 Universitatea „Politehnica” Bucureşti (57 mii lei), Clubul Sportiv Municipal 
Drobeta Turnu Severin (40 mii lei) şi Casa Corpului Didactic Sibiu care nu a 
urmărit încasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract a 
chiriei în sumă de 263 mii lei şi nu a virat la bugetul de stat cota parte din 
încasările realizate din chirii (76 mii lei); 

 Clubul Sportiv Municipal Sibiu, care nu a realizat venituri din închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului public al statului în sumă estimată la 165 
mii lei, întrucât a cedat unei societăţi private folosinţa terenului în mod 
gratuit; 

 Direcţiile pentru sport şi tineret ale judeţelor Arad (143 mii lei), Mureş (100 
mii lei), Dâmboviţa (31 mii lei), Prahova (17 mii lei); 

 Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, nu a realizat venituri în sumă totală de 
3.749 mii lei, estimate pe baza principiilor admise de către instanţa de 
judecată, venituri nerealizate ca urmare a modului de încheiere a unor 
contracte de închiriere/asociere cu încălcarea prevederilor legale şi 
acceptarea unor clauze vădit defavorabile instituţiei publice; 

 nu a fost virată la bugetul de stat cota parte din chiria încasată ca urmare a 
închirierii bunurilor proprietate publică a statului de către Clubul Sportiv 
Municipal Sibiu (35 mii lei), Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna
(14 mii lei), Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia (12 mii lei) etc.; 

 la ANST nu a fost organizată şi condusă evidenţa veniturilor proprii, nefiind 
creată o bază de date cu plătitorii de taxe şi accize din alcool şi tutun, care au 
obligaţia de a vira la dispoziţia instituţiei cota de 1% din cuantumul sumelor 
datorate bugetului de stat cu titlu de accize pentru băuturi alcoolice şi ţigări, în 
contabilitate fiind evidenţiate numai sumele efectiv încasate. 

 Respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea 
fondurilor publice 

La Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 

 derularea defectuoasă a Programului PHARE TVET 2005-2006, în baza 
Memorandumului de finanţare încheiat de Guvernul României cu Comisia 
Europeană şi a Acordului de Implementare încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului (MDRT), adresat unui număr de 150 de unităţi şcolare, 
care urmau să fie dotate cu echipamente pentru pregătirea de bază şi 
pregătirea specializată a elevilor în 83 de meserii. 

Astfel, la data efectuării auditului, echipamente în valoare de aproape 800 mii 
euro, se aflau în diverse locaţii, nemontate, pe motiv că nu au fost disponibile 
spaţiile necesare. De menţionat că această cheltuială a fost considerată ca
neeligibilă, refuzată la decontare din fondurile PHARE, fiind suportată din 
fondurile bugetare puse la dispoziţia ministerului. Prin aceasta, scopul 
programului a fost doar parţial atins.  

La unităţile subordonate  realizarea unui obiectiv de investiţii la Universitatea din Oradea, adjudecat 
iniţial la valoarea de 2.709 mii lei, început în anul 1998 şi având termen de 
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 finalizare în anul 1999, nu s-a încheiat, constatându-se prelungirea termenului 
de finalizare până în anul 2013, ca urmare a neasigurării surselor de finanţare. 
Drept consecinţă, prin prelungirea duratei de execuţie şi actualizarea valorii 
situaţiilor de lucrări s-a ajuns la decontarea până în prezent a unor sume de 
peste 7 ori mai mari decât valoarea iniţială; 

 deşi a fost adusă la standardele necesare funcţionării în bune condiţii încă din 
anul 2009, fiind cheltuite importante fonduri din bugetul de stat (2.306 mii lei),
clădirea destinată desfăşurării activităţii Clubului Şcolar Sportiv Tg. Jiu nu 
poate fi utilizată, întrucât nu a fost dotată cu mobilier şi aparatura necesară, iar 
în lipsa unor alocaţii bugetare pentru conservare şi întreţinere, pericolul 
degradării clădirii este iminent; 

 Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Şcolar Galaţi a aprobat 
schimbarea destinaţiei spaţiilor deţinute pentru asigurarea educaţiei copiilor şi 
elevilor, „închiriind” sala şi terenurile de sport, disponibile temporar, unor 
persoane fizice, fără să fie încheiate contracte conform prevederilor legale. 
Mai mult, s-a acceptat ocuparea unor spaţii de cazare ale clubului de către 
salariaţii entităţii, de asemenea fără a fi încheiate contracte;  

 Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna nu a luat măsuri de 
atragere a unor venituri proprii, neîncheind noi contracte de închiriere sau 
concesiune conform prevederilor legale privind unele măsuri în domeniul 
tineretului şi sportului, astfel că nu au fost create premisele pentru reducerea 
subvenţiilor de la bugetul de stat; 

 Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova nu a luat măsuri pentru 
alocarea unei sume de numai 50 mii lei, necesară efectuării unor lucrări de 
reparaţii la un centru de agrement prin care se asigurau condiţii bune pentru 
elevii şi tinerii care urmau să vină în vacanţă, iar în lipsa lucrărilor respective 
gradul de ocupare a fost zero, centrul respectiv nefiind nici autorizat din punct 
de vedere al condiţiilor igienico-sanitare de către direcţia teritorială de 
sănătate;  

 Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar Prahova, aflată în 
subordinea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, începând cu anul 2004 a 
încheiat contracte de colaborare cu agenţi economici, pentru o perioadă de 30 
de ani, cărora le-au fost predate spre folosinţă construcţii, inclusiv dotările 
acestora şi terenurile aferente, urmând ca aceştia să realizeze investiţii de 
1.000 mii lei, iar Agenţia să realizeze venituri numai din exploatarea spaţiilor 
proprii, contrar prevederilor legale conform cărora patrimoniul public poate fi 
numai concesionat sau închiriat. În anul 2010 Agenţia nu a realizat venituri 
întrucât nu şi-a exercitat dreptul de folosinţă asupra spaţiului propriu, acesta 
fiind lăsat la dispoziţia colaboratorului, astfel că patrimoniul public este utilizat 
numai în interes privat, fără nici un avantaj pentru deţinătorul patrimoniului; 

 deşi baza materială a Clubului Sportiv Târgovişte, respectiv „Sala de lupte şi 
box” nu a fost întreţinută corespunzător şi nici menţinută în stare de 
funcţionare, aflându-se într-un stadiu avansat de degradare, ordonatorul de 
credite nu s-a preocupat pentru utilizarea sumei de 50 mii lei, alocată, 
solicitând anularea acesteia la finele anului;  

 finanţarea proiectelor de tineret şi studenţeşti s-a efectuat în cea mai mare 
parte din fonduri bugetare, fără ca ANST să asigure şi să urmărească 
atragerea şi a altor surse de finanţare ale beneficiarilor, respectiv contribuţii 
proprii şi alte contribuţii atrase.  

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La unităţile subordonate 

 

 la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca:  

 înregistrarea în contabilitate a debitelor din taxe de şcolarizare s-a efectuat 
contrar prevederilor legale întrucât a fost identificată existenţa unei diferenţe 
în sumă de 1.860 mii lei între evidenţa contabilă sintetică şi cea analitică, au 
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fost efectuate anulări/restituiri de debite în sumă totală de 5.554 mii lei fără 
documente justificative, precum şi obligaţii în sumă de 1.494 mii lei cu 
scadenţa la plată în anul bugetar 2011;  

 documentele justificative în baza cărora au fost efectuate restituiri de taxe 
de şcolarizare, în sumă totală de 422 mii lei, nu au fost depuse la 
compartimentul financiar-contabil, nu au fost îndosariate, păstrate şi 
arhivate în mod corespunzător, motiv pentru care prin decizia Curţii de 
Conturi s-a dispus reconstituirea documentelor; 

 nu au fost stabilite, înregistrate şi încasate în toate cazurile veniturile din 
taxe de şcolarizare pentru studenţii străini care studiază pe cont propriu, 
identificându-se debite neînregistrate şi neîncasate în sumă de 5.010 euro, 
precum şi cazuri de anulare a unor debite în sumă de 17.196 euro pentru 
studenţii exmatriculaţi; 

 deşi în evidenţa instituţiei sunt înregistrate titluri de participare deţinute în 
capitalul social al unor societăţi comerciale în sumă totală de 411 mii lei, 
acţiunile în cauză nu au putut fi prezentate la solicitarea controlului; 

 la Universitatea din Oradea nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu 
au fost întocmite documente de recepţie pentru bunurile în sumă de 238 mii lei 
primite ca donaţie de la biblioteca „Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca”; 

 la Clubul Sportiv Municipal Brăila nu au fost reevaluate clădirile în valoare de 
3.737 mii lei şi nu au fost evaluate terenuri în suprafaţă de 31.939 mp, aflate în 
domeniul public al statului, din care terenuri aferente construcţiilor în suprafaţă 
de 17.307 mp, acestea fiind înregistrate numai în unităţi natural-convenţionale; 

 nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Direcţiei judeţene pentru Sport şi 
Tineret Alba lucrări şi servicii în sumă totală de 389 mii lei şi nu a fost majorată 
valoarea imobilelor cu suma de 1.453 mii lei reprezentând lucrări de investiţii 
care au avut ca scop îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali. 

 Modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia  

La unităţile subordonate 

 

 Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Galaţi nu a înregistrat în evidenţa 
contabilă şi nu a înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului terenuri în valoare de 24.091 mii lei (24.689 mp) aflate în 
administrarea sa.  

Situaţii similare s-au constatat şi la ANST, care nu a evidenţiat terenuri în 
suprafaţă totală de 81.788 mp, direcţiile pentru sport şi tineret ale judeţelor
Dâmboviţa şi Alba, la care terenuri în suprafaţă de 51.826 mp, respectiv 360 
mp nu au fost inventariate, evaluate şi înregistrate în evidenţa contabilă, Casa 
de Cultură a Studenţilor Galaţi (4812 mp), Clubul Sportiv Municipal Sf. 
Gheorghe (49.246 mp), Clubul Sportiv Şcolar Galaţi (9.417 mp) etc.; 

 în evidenţa contabilă a Clubului Sportiv Şcolar Ploieşti sunt reflectate bunuri, 
respectiv „Sala de sport L. Doroftei” cu valoarea de 911 mii lei şi terenul 
aferent de 4.559 mp în valoare de 325 mii lei, pentru care nu există acte 
doveditoare privind proprietatea asupra acestora. Datorită neclarificării 
regimului juridic al acestora, bunurile au fost raportate atât de către club cât şi 
de unitatea administrativ-teritorială. Astfel, terenul este evidenţiat atât în 
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului cât şi în domeniul 
public al municipiului Ploieşti, iar clădirea nu a fost evidenţiată în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al statului.  

Situaţie asemănătoare s-a constatat şi la Clubul Sportiv Şcolar Bârlad, care în 
mod eronat a înregistrat în evidenţa contabilă şi a raportat în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al statului, bunuri al căror proprietar 
este unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bârlad, respectiv teren în 
suprafaţă de 40.000 mp în valoare de 2.573 mii lei şi construcţie de 470 mp în 
valoare de 576 mii lei, precum şi la Clubul Sportiv „Crişul” Oradea, care a 
înregistrat activul „Sala Sporturilor” în valoare de 5.780 mii lei în proprietatea 
publică a statului, deşi acesta a fost transferat în proprietatea Consiliului local 
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al municipiului Oradea.  

 nu a fost identificat terenul în suprafaţă de 172.302 mp din cauza lipsei 
documentelor de predare-primire şi a neintabulării. Terenul a fost trecut în 
domeniul privat al statului în temeiul HG nr. 250/2003 şi transferat din 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Complexului 
Sportiv Naţional „Sala Polivalentă” în baza Ordinelor nr. 256/2003 şi nr. 
204/2003, emise de către ministrul tineretului şi sportului, respectiv 
conducătorul agenţiei naţionale pentru sport;  

 Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” a încheiat şi derulat cu încălcarea 
prevederilor legale, un contract cu o societate comercială, cu posibile 
consecinţe viitoare în angajarea complexului la cheltuieli privind despăgubirea 
chiriaşului cu contravaloarea investiţiei, sub sancţiunea pierderii terenului de 
sub clădirea edificată; 

 nu a fost clarificată situaţia juridică a Colegiului Tehnic de Poştă şi 
Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” din Bucureşti, unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat, care îşi desfăşoară activitatea în clădirile situate pe un 
teren proprietatea Romtelecom. Societatea menţionată a dat colegiului spre 
folosinţă temporară, terenul şi clădirile în care acesta îşi desfăşoară activitatea 
în baza unui contract de comodat încheiat în anul 2003, a cărui perioadă de 
valabilitate s-a prelungit prin acte adiţionale până în martie 2012. 

 Efectuarea inventarierii la termenele şi în condiţiile stabilite de lege 

La unităţile subordonate 

 

 inventarierea anuală a patrimoniului ANST a fost efectuată fără respectarea 
întocmai a normelor legale în vigoare, întrucât nu au fost inventariate terenuri 
în suprafaţă totală de peste 80 mii mp, care nu au fost înregistrate în evidenţa 
contabilă şi nici nu au fost evaluate, nu au fost solicitate confirmări ale 
soldurilor creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi, deşi entitatea avea în evidenţă 
debitori în valoare totală de 4.514 mii lei pentru care nu s-a efectuat o analiză 
în ce priveşte data creării acestora, în vederea urmăririi lichidării lor în cadrul 
termenului legal de prescripţie. 

Aceeaşi situaţie s-a constatat şi în cazul creditorilor şi furnizorilor. Deficienţele 
au fost posibile, îndeosebi, ca urmare a fluctuaţiei mari de personal de 
conducere şi execuţie la nivelul entităţii. 

Aspecte similare au fost constatate la Agenţia de Administrare a Reţelei 
Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, cluburile sportive 
municipale Baia-Mare, Piteşti, „Armătura” Zalău, direcţiile pentru sport şi 
tineret ale judeţelor Bacău, Bihor, Dâmboviţa, Galaţi, Mureş, Prahova, 
Suceava, casele de cultură ale studenţilor Braşov, Galaţi, Piteşti, cluburile 
sportive şcolare Bârlad, Alexandria, Ploieşti, Clubul Sportiv „Crişul” Oradea, 
Complexul Sportiv Naţional „Sala Polivalentă” etc. 

 Asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale 

La unităţile subordonate 

 

 evidenţa rezultatelor cercetării ştiinţifice nu a fost ţinută cu ajutorul Registrului 
special de evidenţă a rezultatelor cercetării, deşi această obligaţie este 
stipulată de legislaţia privind cercetarea ştiinţifică dezvoltarea tehnologică, 
situaţie constatată la unele institute de cercetare, dar şi la ANCS, această 
ultimă entitate neavând înfiinţat nici Registrul documentaţiilor, colecţiilor şi 
bazelor de date de interes naţional; 

 la nivelul ANST nu au fost elaborate şi aprobate norme metodologice privind 
modul de înscriere în Registrul bazelor sportive a datelor cuprinzând totalitatea 
terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care 
sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport, 
din domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrative, respectiv din 
sectorul privat, omologate, deşi încă din anul 2004 această obligaţie era 
prevăzută în legea educaţiei fizice şi sportului. 

În evidenţa, administrarea şi gestionarea patrimoniului cluburilor şi bazelor 
sportive există grave nereguli, o parte dintre firmele private care au încheiat 
contracte de asociere, închiriere etc., pe perioade mari de timp, 20-49 ani, 
comportându-se în prezent ca veritabili proprietari asupra terenurilor şi 
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clădirilor pe care le exploatează, plătind cluburilor sportive sume derizorii sau 
deloc.  

 Nereguli privind achiziţiile publice 

La Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  

Nereguli privind achiziţiile publice constând în contractarea de lucrări şi servicii în 
sumă de 82 mii lei fără ca acestea să fie incluse în „Programul anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2010”.  

 
La unităţile subordonate 

 

 Clubul Sportiv Târgovişte, în calitate de autoritate contractantă, a divizat 
contractul de achiziţie în valoare de 28.266 euro fără TVA, în mai multe 
contracte de valoare mai mică, evitând astfel aplicarea prevederilor legale. În 
baza prerogativelor pe care le are Curtea de Conturi, s-a solicitat ANRMAP 
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Constatări similare au 
fost consemnate şi la Complexul Sportiv Naţional Bascov judeţul Argeş; 

 neîntocmirea programului anual al achiziţiilor publice, precum şi a dosarelor de 
achiziţii pentru fiecare contract atribuit (Clubul Sportiv Şcolar Bârlad), 
necuprinderea tuturor achiziţiilor efectuate în anul 2010 în programul anual
(Direcţia pentru Sport şi Tineret Prahova); 

 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a aplicat procedura de 
„achiziţie directă” pentru toate achiziţiile derulate în anul 2010, procedând în 
aşa fel încât, valoarea estimată a achiziţiilor să se situeze în toate cazurile 
imediat sub pragul în echivalent a 15.000 de euro, dar fără să existe un 
antecalcul sau o însumare a tuturor sumelor plătibile în referatul de necesitate 
care să justifice valoarea estimată. 

În timpul controlului a fost sesizată ANRMAP, care a sancţionat 
contravenţional abaterile de la legislaţia privind achiziţiile publice.  

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La unităţile subordonate 

 

 lipsa proiectării şi dezvoltării sistemelor de control managerial de la nivelul 
fiecărei direcţii sau compartiment funcţional, inclusiv a procedurilor formalizate 
pe activităţi şi a unui circuit al documentelor, coroborate cu 
fluctuaţia/mobilitatea foarte mare a personalului atât de conducere, cât de 
execuţie din anul 2010, a condus la desfăşurarea cu dificultate a activităţii 
ANST, cu efecte negative asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor specifice 
pe care această instituţie le are prevăzute prin actul de înfiinţare; 

 în ultimii 3 ani, la ANST, compartimentul de specialitate nu a realizat misiuni 
de audit asupra activităţii financiare la acele entităţi subordonate, care nu au 
prevăzute în organigramă structuri de audit intern sau post de auditor, nefiind 
îndeplinite obiectivele legale ale auditului intern; 

 nereguli privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern au 
fost constatate la direcţiile pentru sport şi tineret ale judeţelor Arad, Bacău, 
cluburile sportive municipale Arad, Danubius - Tulcea, Complexul Sportiv 
Bascov, ANCS, Universitatea din Oradea etc.; 

 abateri privind controlul financiar preventiv propriu au fost constatate la Casele 
de cultură ale studenţilor din Braşov, Piteşti, Galaţi, Timişoara, Direcţiile pentru 
sport şi tineret ale judeţelor Suceava, cluburile sportive şcolare Tg. Jiu, Bârlad, 
Complexul Sportiv Naţional Orşova; 

 alte nereguli referitoare la implementarea Codului controlului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial s-au 
consemnat la Direcţiile pentru sport şi tineret ale judeţelor Alba, Argeş, Bihor, 
Sălaj, Suceava, Casele de cultură ale studenţilor Alba, Braşov, Galaţi, Sibiu, 
Timişoara, Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia, Clubul Sportiv Municipal Brăila, 
Universitatea Naţională pentru Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, Institutul 
pentru Ştiinţele Educaţiei Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior - ARACIS, care nu au luat măsuri în scopul elaborării
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unor proceduri formalizate pe activităţi şi nu au detaliat obiectivele, 
responsabilităţile şi procedurile de lucru specifice. 

Concluzii generale Urmare desfăşurării acţiunilor de audit/control la MECTS şi entităţile aflate în 
subordine/coordonare, au fost constatate abateri pentru înlăturarea cărora au fost 
dispuse măsuri prin deciziile emise de Curtea de Conturi, inclusiv pentru stabilirea 
întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor de recuperare a acestora.  

Opinia de audit:  
Echipa de audit a exprimat o opinie de audit adversă având în vedere şi deficienţele constatate la nivelul 
entităţilor subordonate în legătură cu modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, 
constând în nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 

 
 

Academia Română 
 

Scurtă prezentare 
 

Academia Română, instituţie de interes public naţional, autonomă, cu 
personalitate juridică de drept public este organizată şi funcţionează în baza Legii 
nr. 752/2001. 

Potrivit legii, entitatea are în subordine un număr de 68 de institute şi centre de 
cercetare, a căror finanţare este asigurată din subvenţii de la bugetul de stat, prin
bugetul Academiei Române în calitate de ordonator principal de credite, 6 fundaţii 
(printre care Fundaţia Familiei „Menachem H. Elias”), precum şi alte instituţii de 
cultură ca Biblioteca şi Editura Academiei Române. 

Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra situaţiilor financiare 
încheiate la 31.12.2010 de Academia Română, precum şi verificarea situaţiei, 
evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului la 
următoarele entităţi subordonate: Institutul de Economie Agrară, Institutul de 
Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Institutul pentru Inteligenţă 
Artificială, Institutul de Geodinamică, Institutul de Chimie-Fizică „Ilie Murgulescu”, 
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ştiinţe Biologice - Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 
Institutul de Chimie Timişoara. 

Misiunea de audit financiar a avut în vedere următoarele obiective: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Academia Română  situaţiile financiare nu au fost întocmite în conformitate cu cadrul de raportare 

financiară aplicabil în România, nefiind respectate principiile legalităţii şi 
regularităţii, astfel încât situaţiile respective nu oferă o imagine fidelă a poziţiei 
şi performanţei financiare, şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată. Astfel:  

 în evidenţa contabilă şi, în consecinţă, în situaţiile financiare, nu au fost 
înregistrate drepturi de creanţă în sumă totală de 5.656 mii lei (cca 1.600 
mii euro) provenite din trei contracte de cesiune de drepturi, încheiate în 
anul 2008, (din care două au fost rezoluţionate în anul 2011), prin care au 
fost transmise drepturi referitoare la unele imobile, respectiv terenuri în 
suprafaţă de 4 ha şi 22 ha (la marginea comunei Ovidiu) şi, respectiv, 38 
ha, situate în Constanţa la preţul de numai 2,5 euro/mp;  

 la finele anului 2010 instituţia înregistrase în evidenţă, cu mare întârziere,
încasări de numai 785 mii euro;  

 deşi potrivit legii avea de încasat venituri aferente anilor 2009 şi 2010 în 
sumă de peste un milion de lei, reprezentând cota de 25% din veniturile 
brute ale Fundaţiei „Patrimoniu” a Academiei Române, care administrează 
patrimoniul agricol şi silvic al acesteia, nu au fost luate măsuri de încasare 
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şi nici măcar de înregistrare în evidenţele contabile. 

La Institutul de Biologie 
şi Patologie Celulară 
„Nicolae Simionescu” 

 contrar principiului contabilităţii de angajamente, Institutul nu a înregistrat în 
evidenţa contabilă drepturile constatate reprezentând sumele ce urmau a fi 
încasate de la autoritatea contractantă, fiind înregistrate numai încasările, 
neregulă constatată şi la alte entităţi (Institutul de Economie Agrară, Institutul 
pentru Inteligenţă Artificială);  

 nereguli privind inventarierea generală a patrimoniului s-au constatat la Institut 
precum şi la Institutul pentru Inteligenţă Artificială, Institutul de Geodinamică 
„Sabba S. Ştefănescu”, Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei 
Române, Casa Oamenilor de Ştiinţă. 

La Institutul de 
Geodinamică „Sabba S. 
Ştefănescu” 

 forma de organizare a Institutului, nu a fost stabilită printr-un act normativ 
(hotărâre de Guvern), ci printr-un document fără putere juridică, respectiv o 
Notă emisă în anul 1990, de către directorul entităţii, în care se exprimă
necesitatea înfiinţării unei „unităţi” care să „poarte titulatura de Institut de 
Geodinamică”. Respectiva Notă a fost avizată de Preşedintele Academiei 
Române şi Ministrul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, iar la data de 01.06.1990 a 
fost aprobată de Primul - ministru. 

În timpul controlului conducerea institutului a solicitat Academiei Române să 
întreprindă demersurile necesare pentru elaborarea şi aprobarea unei hotărâri 
de Guvern care să reglementeze existenţa şi funcţionarea institutului. 

 

La Editura Academiei 
Române 

 

 denaturarea exactităţii şi realităţii datelor din contul de execuţie bugetară, 
datorită unor nereguli privind evidenţa veniturilor proprii, constând în: 

 înregistrări duble pentru venituri de 16 mii lei; 

 înregistrarea în anul 2010 a unor venituri realizate în anul 2009, în sumă 
de 211 mii lei; 

 raportarea unor venituri extrabugetare totale de 2.047 mii lei, deşi valoarea 
încasărilor prin contul de venituri proprii deschis la trezorerie este de 1.303 
mii lei.  

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 
Constatări  

La Casa Oamenilor de 
Ştiinţă 

 contravaloarea utilităţilor plătite din surse bugetare şi recuperate de la chiriaşi, 
în sumă de 23 mii lei, a fost înregistrată ca venituri proprii, în loc de a fi 
reîntregite creditele bugetare; 

 suma de 16 mii lei, obţinută din închirierea unui imobil proprietate publică, a 
fost reţinută ca venit propriu, în loc de a fi virată la bugetul statului. 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La Academia Română  nereguli privind administrarea bunurilor din patrimoniu constând în menţinerea 

unor situaţii juridice neclare a terenurilor şi construcţiilor deţinute în incinta 
Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” din Bucureşti şi Spitalului Elias, 
fiind vorba de suprafeţe mari de teren, de 17.000 mp şi, respectiv, 4.666 mp, 
situate în zone de mare interes ale capitalei. 

O situaţie similară, privind neclarităţi din punct de vedere juridic şi 
administrativ, s-a constatat şi în cazul imobilelor Cabana Gura Zlata, Punctul 
de control Pietrele, Punctul de control Rotunda, Staţia de Cercetare 
Gemenele, Cabana Rotunda, precum şi terenul în suprafaţă de 1,4 ha situat 
în, judeţul Constanţa, care figurează atât în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, cât şi în proprietatea privată a Academiei 
Române.  

La Institutul de 
Geodinamică „Sabba S. 
Ştefănescu” 

 nereflectarea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a 
modificărilor intervenite la clădirile date în administrarea sa, respectiv 
actualizarea valorii clădirilor ca urmare a reevaluării acestora şi nu a clarificat 
situaţia „Observatorului Geodinamic Căldăruşani”, primit în concesiune de la 
Mănăstirea Căldăruşani la valoarea de 582 mii lei, dar înregistrat în inventarul 
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centralizat transmis la Ministerul Finanţelor Publice. 

La Editura Academiei 
Române 

 

 deţinerea de stocuri fără mişcare constând în câteva mii de volume de cărţi 
tipărite în anii 1992-1995, care nu au mai înregistrat nici o mişcare din anii 
1996-1998, sau de stocuri cu mişcare lentă la unele reviste, ceea ce a generat 
imobilizări de fonduri şi cheltuieli neeconomicoase cu spaţiile de depozitare. 

 

La Casa Oamenilor de 
Ştiinţă 

 neefectuarea reevaluării bunurilor din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Clubului Oamenilor de Ştiinţă, astfel că imobilele în care îşi 
desfăşoară activitatea sunt înregistrate în evidenţa contabilă cu valoarea de 20
mii lei, respectiv de 4,61 lei (imobil situat pe Calea Victoriei). 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La Academia Română  procedurile de control intern, nu au fost respectate, neasigurându-se un circuit 

corect şi complet al tuturor informaţiilor şi documentelor întocmite în vederea 
realizării obiectului de activitate; 

 compartimentul de audit intern nu a efectuat nicio misiune de audit asupra 
activităţilor instituţiei, ci numai asupra activităţii unora dintre entităţile aflate în 
subordine. 

La institutele de 
Economie Agrară şi de 
Geodinamică „Sabba S. 
Ştefănescu” Bucureşti 

 nu au fost întreprinse acţiuni în vederea aplicării prevederilor Codului 
controlului intern, nu au fost elaborate proceduri formalizate pe activităţile 
specifice şi nu a fost elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial.  

Asemenea deficienţe au fost constatate şi la Institutul de Chimie-Fizică „Ilie 
Murgulescu”, Institutul de Cercetări Biologice - Filiala Iaşi, Spitalul Universitar 
de Urgenţă Elias, Editura Academiei Române. 

Imperfecţiuni legislative Finanţarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigură 
pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei 
Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri 
extrabugetare. 

Prevederile menţionate se află în contradicţie cu cele ale legii privind finanţele 
publice, conform cărora „Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 
instituţiilor publice se asigură astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral, din veniturile proprii. 

Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, varsă integral veniturile
realizate la bugetul din care sunt finanţate”. 

Contradicţia se referă la faptul că, deşi Academia Română în calitate de instituţie 
publică se supune prevederilor din legea privind finanţele publice, aceasta nu 
varsă la bugetul de stat veniturile realizate, ci le reţine la dispoziţia sa în baza legii 
proprii de organizare şi funcţionare. 

În concluzie, se impune corelarea prevederilor celor două acte normative 
menţionate. 

  

Opinia de audit:  
Având în vedere deficienţele consemnate, atât la nivelul Academiei Române cât şi la entităţile din 
subordine, echipele de audit au exprimat opinii de audit adverse. Pentru valorificarea constatărilor 
Curtea de Conturi a emis decizii prin care a dispus măsurile pe care entităţile verificate trebuie să le ducă 
la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate. 
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Institutul Cultural Român  

 

Scurtă prezentare Institutul Cultural Român (ICR) funcţionează ca instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, sub autoritatea Preşedintelui României.  

Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra situaţiilor financiare 
încheiate la 31.12.2010, având în vedere următoarele obiective: 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări  situaţia juridică a clădirii şi terenului din Bucureşti, str. Aleea Alexandru nr. 38, 

unde din anul 1990 şi-a avut sediul predecesoarea entităţii, iar din anul 2003 
ICR, nu este clară (domeniul public sau domeniul privat al statului). Deficienţe 
au fost constatate şi din punct de vedere al reflectării în evidenţa contabilă şi 
cea tehnic-operativă a construcţiei şi terenului aflate în administrare, în sensul 
că este evidenţiată doar valoarea globală a acestora în sumă de 327 lei 
(valoarea de la data primirii în administrare în anul 1990), fără a fi efectuată 
reevaluarea acestor bunuri, valoarea înregistrată în contabilitate fiind în reală 
contradicţie cu valoarea lor justă; 

 deficienţe privind modul de decontare şi recuperare a unor cheltuieli, în sensul 
că justificarea avansurilor acordate în perioada 2006-2010 unor persoane din 
afara instituţiei s-a efectuat cu mare întârziere, iar compartimentul de 
specialitate nu a urmărit depunerea în termenul legal a deconturilor de 
cheltuieli şi nu a evidenţiat în contabilitate debitele datorate instituţiei de către 
persoanele respective, nefiind astfel justificată suma de 161 mii lei, datorată 
instituţiei de 131 persoane, unele sume fiind prescrise la data auditului. De 
asemenea, deşi majoritatea beneficiarilor de avansuri au depus deconturile cu 
întârziere, nu au fost calculate penalizările, care urmau a fi virate la bugetul de 
stat, situaţia fiind similară şi în cazul restituirii cu întârziere a sumelor 
necheltuite din avansurile acordate;  

 nu a fost clarificată natura sumelor acordate participanţilor/invitaţilor la 
acţiunile culturale organizate de ICR în străinătate, nefiind stabilită exact 
categoria de cheltuieli acceptată la decontare (diurnă sau cheltuieli de masă) 
cu respectarea prevederilor legii privind finanţele publice; 

 în legătură cu modul de recuperare a debitelor în sumă totală de 79 mii lei, 
stabilite în sarcina unor salariaţi ai ICR, ca urmare a auditului financiar efectuat 
în anul 2009 de Curtea de Conturi, s-a constatat că nu s-a urmărit recuperarea 
lună de lună a ratelor aferente debitelor stabilite prin Ordinul Preşedintelui ICR 
şi recunoscute de cei 16 salariaţi prin „Angajamentele de plată” semnate, şi nu 
s-a procedat la acţionarea în instanţă a debitorilor care nu au depus la timp 
sumele datorate;  

 deşi în contractele încheiate cu diverşi parteneri, care au participat la 
manifestări culturale în străinătate, ICR s-a angajat să suporte numai anumite 
cheltuieli, în fapt au fost decontate şi alte cheltuieli fără a avea o bază legală, 
respectiv cheltuieli cu room service în valoare de 103,02 CAD (aprox.100 
USD), cheltuieli cu micul dejun în valoare de 161,45 euro, precum şi cheltuieli 
cu parcarea; 

 în lipsa unei fundamentări judicioase, bazată pe o analiză atentă şi exigentă, s-
a ajuns în situaţia ca, la finele anului 2010, entitatea să deţină stocuri mari de 
bunuri de peste 3.375 mii lei, din care cărţi şi reviste în valoare de 2.318 mii lei, 
produse sau achiziţionate din bani publici, majoritatea fiind bunuri cu mişcare 
lentă sau fără mişcare, conducerea entităţii neluând măsurile necesare de 
prevenire şi pentru diminuarea acestor stocuri, asigurând bună gestiune 
financiară, potrivit principiilor de economicitate, eficacitate şi eficienţă în 
utilizarea fondurilor publice;  

Menţinerea în patrimoniul ICR a acestor stocuri de cărţi şi reviste, de timp 
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îndelungat (unele de 6-7 ani), fără a fi luate măsuri de valorificare, pe lângă 
faptul că a condus la imobilizarea de fonduri băneşti, nu s-a atins nici scopul 
pentru care au fost editate şi achiziţionate asemenea materiale. 

 

Opinia de audit:  
Având în vedere deficienţele consemnate echipa de audit a exprimat o opinie de audit adversă. Pentru 
valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care a dispus măsurile pe care Institutul 
Cultural Român trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia.  

 
 
 

Societatea Română de Radiodifuziune 
 
 

Scurtă prezentare Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) este organizată şi funcţionează în 
baza Legii nr. 41/1994 republicată, ca serviciu public autonom de interes 
naţional, independent editorial. 

Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra situaţiilor financiare 
încheiate la 31.12.2010, având în vedere următoarele obiective: 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare 

Constatări  nereguli în legătură cu desfăşurarea evenimentului expoziţional Târgul 
Gaudeamus - Carte de învăţătură, constând în neelaborarea unor proceduri 
specifice care să reglementeze modul de organizare şi desfăşurare a 
evenimentului; contractele de participare încheiate cu diverşi expozanţi nu au 
conţinut clauze contractuale minim obligatorii şi nici nu au fost avizate de
serviciului juridic şi pentru control financiar preventiv; deficienţe în legătură cu 
tarifele de participare practicate de SRR în relaţia cu participanţii la târg, 
precum şi practicarea altor tarife decât cele aprobate de comitetul director.  

SRR a acceptat la plată factura prestatorului, în sumă de 328 mii lei, fără a 
avea la bază proces-verbal de recepţie a standurilor în care să fie înscrisă 
suprafaţa totală construită, respectiv suprafaţa aferentă fiecărui expozant. 

Urmare derulării evenimentului, SRR avea la 30.04.2011 în portofoliu, creanţe 
neîncasate în sumă de 119 mii lei. 

 nu au fost întreprinse demersuri în vederea recuperării creanţelor în sumă de 
90 mii lei, constând în facturi emise şi neîncasate, din care unele erau 
prescrise sau se apropiau de termenul de prescripţie, nefiind astfel respectate 
prevederile legale; 

 nereguli referitoare la buna gestiune financiară în utilizarea fondurilor publice 
şi în administrarea patrimoniului public, constând în achiziţionarea unor bunuri 
de natura obiectelor de inventar fără ca acestea să fie de imediată necesitate 
şi fără să se ţină seama de stocurile deja existente, cu consecinţa imobilizării 
fondurilor publice. Astfel, la finele anului 2010 existau stocuri fără mişcare în 
valoare totală de 383 mii lei, dar şi unele bunuri cu mişcare lentă;  

 premiile acordate salariaţilor SRR în anul 2010 nu au avut la bază 
criterii/proceduri care să reglementeze condiţiile de acordare şi nici 
competenţa de aprobare a acestora, constatându-se situaţii în care premiile 
au fost acordate pentru îndeplinirea sarcinilor curente de serviciu şi nu pentru 
merite deosebite, contrar prevederilor din Contractul colectiv de muncă;  

 deficienţe în legătură cu modul de efectuare a inventarierii anuale a 
patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia. 
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Imperfecţiuni 
legislative 

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune (SRR) şi Societăţii Române de Televiziune (SRTv), cu modificările 
şi completările ulterioare, nu a definit clar statutul juridic al celor două entităţi, iar 
unele reglementări privind activitatea desfăşurată nu sunt îndeajuns de clar 
formulate ori nu sunt complete sau actualizate, respectiv armonizate cu alte 
prevederi legale, pentru a fi aplicabile fără dubii, confuzii sau interpretări subiective. 
Nereglementarea statutului juridic al SRTv şi SRR, necorelarea unor prevederi 
din Legea nr. 41/1994, precum şi acesteia cu cele ale altor legi cu incidenţă 
asupra entităţilor şi perpetuarea neclarificării multor aspecte din activitatea de 
management a entităţilor au făcut posibilă şi apariţia unor nereguli în ce priveşte 
modul de stabilire a drepturilor de natură salarială cuvenite directorului general, 
dar şi cu referire la modul de negociere a drepturilor salariale ale celorlalte 
categorii de personal din entitate, ajungându-se, paradoxal, ca acestea din urmă 
să depăşească plafonul maximal aferent prin asimilare indemnizaţiei unice pentru 
funcţia de ministru, respectiv nivelul salariului brut lunar la care era îndreptăţit 
preşedintele - director general în conformitate cu legea.  
Astfel, directorul general a fost salarizat prin negociere şi indexare potrivit 
contractelor colectiv şi individual de muncă, posibilitate stipulată în lege la art. 36 
pentru salariaţii SRTv şi SRR, şi nu în baza art. 23 (2) care prevede că directorul 
general primeşte un salariu brut lunar, asimilat funcţiei de ministru, care, în fapt, ar 
fi fost cu mult mai mic decât cel negociat. Spre exemplu, salariul brut negociat al 
directorului general al SRR în anul 2009 a fost în medie de 16 mii lei, faţă de cca 7 
mii lei cât reprezenta indemnizaţia de ministru, iar la SRTv salariul brut negociat a 
fost de cca 15 mii lei. S-a reţinut şi aspectul corelativ că, potrivit art. 23 (3) din lege, 
ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie au primit, lunar, o indemnizaţie 
reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al entităţii.  
În acelaşi context, în ce priveşte salariaţii entităţilor, în forma iniţială a Legii nr. 
41/1994 era prevăzut la art. 38 că drepturile salariale se stabilesc, în limita 
veniturilor proprii, prin contracte colective de muncă, încheiate în condiţiile legii, 
însă prin Legea nr. 124/22.06.1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
41/1994 a fost eliminată sintagma „în limita veniturilor proprii”.  
Ca urmare, drepturile salariale nu au fost ulterior nici plafonate la nivelul salariului 
directorului general şi nici negociate funcţie de eventuali indicatori de 
performanţă în ce priveşte realizarea volumului estimat de venituri proprii, dar nici 
afectate de măsurile recente de austeritate sau diminuate în vreun fel în condiţiile 
în care SRTv înregistrează pierderi. 
Totodată, astfel de lacune normative au făcut şi fac posibil arbitrariul în loc de 
aplicare strictă a reglementărilor legale în domeniu, cu consecinţe negative 
directe sau implicite asupra situaţiei financiar-patrimoniale, precum şi a modului 
de evidenţiere şi raportare a fenomenelor şi proceselor economico-financiare la 
nivelul entităţilor (ca urmare lipsei bazei legale pentru clarificarea statului juridic al 
entităţilor, respectiv pentru aplicarea legislaţiei corespunzătoare fiecărui tip de 
entităţi juridice, cu referire la: modul de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor 
economico-financiare, reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului 
public al statului, destinaţia veniturilor rezultate din administrarea bunurilor 
proprietate publică încredinţate, realizarea obiectivelor de investiţii publice 
necesare entităţii, salarizarea personalului, natura patrimoniului sau componenţa 
capitalului social, constituirea de provizioane, efectuarea de compensări de sume 
între parteneri, rezultatul financiar, termenele pentru întocmirea şi raportarea 
situaţiilor financiare anuale etc.).  
În acest context este necesară stabilirea formei de organizare şi funcţionare a 
entităţilor, fie ca instituţii publice potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice 
nr. 500/2002, fie ca societăţi comerciale în baza prevederilor Legii privind 
societăţile comerciale nr. 31/1990, fie ca regii autonome, astfel cum este 
reglementat prin Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale nr. 15/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare. De precizat că, în prezent, aceste două entităţi au o formă de organizare 
atipică: nici instituţii publice, nici societăţi comerciale, nici regii autonome. 
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Opinia de audit:  
Având în vedere deficienţele consemnate, echipa de audit a exprimat o opinie de audit adversă. Pentru 
valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care a dispus măsurile pe care Societatea 
Română de Radiodifuziune trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate.  

 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 

Scurtă prezentare Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), este organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu 
personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi 
politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei şi protecţiei sociale.  

În anul 2010, MMFPS şi instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea sa, s-au 
reorganizat. 

Reorganizarea a fost efectuată prin reducere de posturi şi prin preluarea, 
începând cu data de 15.07.2010, a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Familiei şi a Drepturilor Copilului, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
precum şi activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea 
Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii publice care s-au 
desfiinţat. 

MMFPS a preluat şi activitatea de inspecţie socială din cadrul Inspecţiei Muncii. 

Astfel, MMFPS are: 

În subordine:  Inspecţia Muncii - ordonator secundar de credite, având în 
subordine 42 inspectorate teritoriale de muncă, ordonatori 
terţiari; 

 Opt organisme intermediare regionale pentru Programul 
operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 
(Regiunea Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 
Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov); 

 Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, ordonator 
secundar de credite, având în subordine 42 agenţii 
judeţe pentru prestaţii sociale, ordona ori terţiari.  

În coordonare:  Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti 

 Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru 
Protecţia Muncii - INCDPM „Alexandru Darabont" - 
Bucureşti. 

Sub autoritate:  Casa Naţională de Pensii Publice şi 42 case teritoriale de 
pensii;  

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 42 
agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

 

  
Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului MMFPS pe anul 
2010 s-a desfăşurat la minister şi la următoarele unităţi:  
 Inspecţia Muncii şi la 40 inspectorate teritoriale de muncă;  
 Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;  
 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale Bucureşti 
şi a avut următoarele obiective: 

 



Pagina 318  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
Constatările identificate 
La Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale  

 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru Inspecţia 
Muncii, fără a tine seama de prevederile legale potrivit cărora, finanţarea 
cheltuielilor curente si de capital ale „Revistei Obiectiv”, (activitate preluată de 
Inspecţia Muncii) se face din veniturile proprii realizate de aceasta şi nu din 
credite bugetare. În perioada iulie-decembrie 2010, Inspecţia Muncii a efectuat 
plăţi pentru cheltuieli de personal ale acestei activităţi, din credite bugetare în 
loc ca aceste cheltuieli să fie suportate din veniturile proprii ale revistei. 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale  

 nu s-au efectuat înregistrările corespunzătoare în contabilitate, care să reflecte 
restituirea la bugetul de stat a sumei de 449 mii lei, rămasă neutilizată, la 
sfârşitul exerciţiului financiar 2010, reprezentând gratuităţi la transportul 
interurban pentru persoanele cu handicap şi dobânzi la credite acordate 
persoanelor cu handicap, cheltuielile anului 2010 fiind afectate cu aceasta 
sumă. De asemenea, s-au efectuat şi înregistrări contabile eronate si
necorelări ale unor sume din situaţiile analitice cu sumele preluate si raportate 
prin bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2010;  

 nu s-au analizat datele raportate prin balanţele de verificare de către entităţile 
care funcţionează în subordinea ministerului, date care se preiau şi se 
raportează ulterior prin bilanţul centralizat. Astfel, deşi Inspecţia Muncii, a 
raportat anual creanţe neîncasate provenind de la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă în sumă totală de 296 mii lei (respectiv creditori peste un an în sumă 
de 257 mii lei şi debitori peste un an în sumă de 38 mii lei), acestea nu au fost 
analizate şi nu au fost dispuse măsuri concrete care să conducă la virarea 
sumelor la buget, respectiv încasarea debitelor; 

 nu s-au respectat principiile independenţei exerciţiului, precum şi ale 
contabilităţii de angajamente, potrivit cărora cheltuielile cu lucrările executate 
sau serviciile prestate se recunosc şi se raportează în exerciţiul financiar la 
care se referă, fără a se ţine seama de data plăţii cheltuielilor. Instituţia a 
majorat în mod nelegal cheltuielile anului 2010 cu suma de 45 mii lei, 
reprezentând contravaloarea poliţelor de asigurare încheiate pentru anul 2011 
pentru autoturismele din dotare (8,4 mii lei) şi utilităţi aferente lunii noiembrie 
2009 (36,7 mii lei), înregistrate în anul 2010 şi nu la data la care serviciile de 
furnizare a utilităţilor au fost efectuate. 

 

La Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale 

 

 neorganizarea evidenţei analitice a cheltuielilor cu amortizarea precum şi 
determinarea eronată a cotei de amortizare pentru mijloace fixe existente în 
patrimoniul instituţiei conform prevederilor legale, a condus la denaturarea 
rezultatului exerciţiului şi a situaţiilor financiare cu suma de 7.110 mii lei; 

 nu au fost analizate sumele sub forma de prestaţii sociale neridicate de 
beneficiari si păstrate în conturi de disponibilităţi, în sumă de 4.842 mii lei, 
conducând astfel la imobilizări de surse bugetare. 

La Inspectoratele 
Teritoriale de Muncă  

 au fost menţinute nejustificat în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de 
clarificare” sume încasate în anii 2009 şi 2010 (reprezentând comision cărţi de 
muncă), fără a fi înregistrate debite sau fără a fi depuse declaraţii fiscale 
privind stabilirea comisionului, sume care nu au fost clarificate la sfârşitul 
exerciţiului bugetar 2010 (1.100 mii lei), la Inspectoratele Teritoriale de Muncă: 
Alba, Buzău, Prahova, Timiş, Arad, Botoşani, Constanţa, Iaşi. 

Nu au fost respectate prevederile cap. III, pct. 3.1.8. din OMFP nr. 1917/2005
referitoare la înregistrarea operaţiunilor pentru care sunt necesare clarificări 
ulterioare, într-un cont distinct; 

 efectuarea de înregistrări contabile eronate şi denaturarea veniturilor şi 
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cheltuielilor, în sensul că în anul 2010 în contul 4611 „Debitori sub 1 an” se 
menţin în mod nejustificat debitorii proveniţi din declaraţiile fiscale aferente 
perioadelor anterioare anului 2010. Aceste obligaţii au fost evidenţiate în mod 
eronat în situaţia financiară încheiată la data de 31.12.2010 în contul 4611 
„Debitori sub 1 an” când în fapt acestea aveau vechimea mai mare de 1 an 
(1.855 mii lei), la Inspectoratele Teritoriale de Muncă: Brăila, Arad, Constanta, 
Timiş, Harghita, Vaslui. 

 menţinerea nejustificată, în soldul contului 461.1 „Debitori sub un an”, la 
31.12.2010, a unor sume reprezentând comision cărţi de munca pentru 
serviciile prestate de entitatea auditată, datorate de persoane juridice care au 
fost radiate, dar pentru care nu s-a solicitat încheierea de radiere a 
judecătorului-delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, în vederea 
scăderii din evidenţă a obligaţiilor fiscale (75 mii lei), la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Braşov. 

 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova nu au fost respectate prevederile 
Cap. III „Instrucţiuni de utilizare a conturilor” din OMFP nr. 1917/2005, în 
sensul că prin erori de înregistrare s-au raportat prin situaţiile financiare date 
eronate, întrucât, nu s-a efectuat inventarierea soldului contului 473 „Decontări
din operaţiuni în curs de clarificare” care la data de 31.12.2010 prezintă un 
sold creditor de 107 mii lei, sold rezultat în urma înregistrării sumelor încasate 
de la agenţi economici, aparent peste obligaţiile legale, fără însă a se verifica 
concordanţa acestora cu declaraţiile depuse, în termen sau cu întârziere şi 
natura plăţii (107 mii lei); 

 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova nu a existat un control asupra 
realităţii creanţelor bugetare, entitatea bazându-se doar pe controlul IT care nu 
este corespunzător, exemplu în acest sens fiind înregistrarea declaraţiei unui 
agent economic care, în mod eronat a înscris atât în rubrica fond lunar de 
salarii realizat, cât şi în rubrica „Comision datorat” aceeaşi sumă de 39 mii lei, 
sumă ce a fost reflectată în bilanţ ca şi creanţă bugetară, suma corectă fiind
de 300 lei; 

 elementele patrimoniale reprezentând clădire cu destinaţia de sediu şi terenul 
aferent, în valoare de 1.807 mii lei au fost înregistrate în domeniul privat al 
statului şi nu în domeniul public al statului respectiv, în administrarea MMFPS 
şi în folosinţa ITM Satu Mare, cu toate că potrivit dispoziţiilor HG nr. 868/1999 
s-a aprobat transmiterea, cu plată, a imobilelor menţionate în proprietatea 
publică a statului, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare; 

 în conturile de execuţie bugetară ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, 
la partea de cheltuieli, indicatorii privind creditele bugetare iniţiale şi definitive 
au fost raportaţi în mod eronat; 

 nu au fost respectate prevederile cap. III, lit. A, pct. 1.2.3. şi cap VII din OMFP 
nr. 1917/2005, întrucât s-a înregistrat în contabilitate în mod eronat în 
conturile de patrimoniu, valoarea imobilului primit spre administrare de la 
Primăria Municipiului Mediaş destinat desfăşurării activităţilor specifice 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, respectiv: birouri, ghişee de lucru cu 
cetăţenii şi arhivă. Valoarea abaterii este 294 mii lei.  

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La Inspecţia Muncii şi la 
inspectoratele teritoriale 
de muncă 

 nu au fost respectate prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea 
Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control 
intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial şi ale Legii privind auditul public intern, nr. 672/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrucât: 

 nu a existat o comisie, constituită printr-un ordin/decizie emisă de 
conducătorul entităţii, aflată în coordonarea acestuia, comisie cu atribuţii de 
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monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea 
controlului intern; 

 nu s-a elaborat un program de dezvoltare a sistemului de control intern 
(planul de management), pe fiecare compartiment din entitate, program 
care să includă:  

 obiectivele generale, volumul şi complexitatea activităţilor ce trebuie 
realizate şi eşalonarea lor în timp, responsabilităţile ce revin fiecărui 
angajat, precum şi resursele necesare îndeplinirii acestora;  

 obiectivele globale, stabilite în concordanţă cu obiectul de activitate şi 
atribuţiile specifice ale entităţii;  

 obiectivele derivate, stabilite pentru fiecare compartiment în funcţie 
de activităţile specifice desfăşurate de acestea;  

 obiectivele individuale, care sunt atribuite fiecărui angajat; 

 nu a fost emis Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de 
monitorizare, coordonare a dezvoltării sistemului de control managerial prin 
care să se stabilească principalele atribuţii (elaborarea programului de 
dezvoltare a sistemului de control managerial), respectiv principalele 
obligaţii cu privire la sistemul de control managerial; 

 nu există un sistem de monitorizare care să includă problemele legate de 
etică, cod de conduită, deontologie şi integritate;  

 sistemul de control nu include identificarea riscurilor relevante pentru 
întreaga activitate din entitate, evaluarea acestora şi luarea măsurilor de 
înlăturare a riscurilor; 

 procedurile existente nu au fost actualizate periodic în funcţie de 
modificările structurii organizatorice şi în funcţie de modificările legislative 
apărute şi nu sunt formalizate; 

 nu există un sistem de monitorizare pe verticală, organizat la nivelul 
ordonatorului principal, prin care ordonatorul terţiar să comunice modul de 
implementare a sistemelor de control managerial al entităţii pe care o 
conduce; 

 nu au fost auditate sistemele informatice, sistemul contabil şi fiabilitatea 
acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere şi control, 
precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

 nerealizarea tuturor misiunilor de audit planificate ca urmare a vacantării 
postului de auditor intern;  

 nu s-au făcut demersurile necesare pentru ocuparea pe durată determinată 
a postului de auditor public intern. 

Constatările au fost identificate la Inspecţia Muncii şi la inspectoratele teritoriale 
de muncă: Argeş, Gorj, Satu Mare, Vaslui, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Timiş, 
Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Maramureş, Neamţ, Brăila şi Bacău.  

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea 
acestora  
Constatări 
La Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale 

 nu s-a virat la bugetul de stat suma de 48.178 mii lei, rămasă neutilizată până 
la sfârşitul anului 2009 cu titlul de ajutor suplimentar pentru gaze, fiind astfel 
afectate veniturile bugetului de stat. Virarea la bugetul de stat a sumei de 
48.178 mii lei s-a făcut abia în data de 13 ianuarie 2011, cu o întârziere de 
129 de zile.  

 nu s-a virat la bugetul de stat, la termenul legal de plată, suma de 59 mii lei, 
reprezentând debite recuperate, provenind din prestaţii sociale plătite 
necuvenit. 

Nu au fost respectate prevederile din legea  privind finanţele publice şi Normele 
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metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor 
publice la 31 decembrie 2010. 

La inspectoratele 
teritoriale de muncă 

 nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite şi încasate, în toate cazurile, 
accesoriile aferente obligaţiilor neachitate la termenul legal de către 
angajatorii plătitori ai comisionul de 0,25% şi 0,75% calculat la fondul de 
salarii pentru prestaţiile efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă; 

 s-au constatat deficienţe în modul în care au fost reflectate în fişa 
angajatorului sumele încasate, nerespectându-se întotdeauna natura plăţii şi 
destinaţia acestora, fiind făcute înregistrări eronate privind debitul datorat şi 
accesoriile aferente. 
Abaterile au fost constatate la Inspectoratele Teritoriale de Muncă: Bucureşti, 
Gorj, Buzău, Brăila, Galaţi, Prahova, Teleorman, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, 
Constanţa, Vâlcea, Mehedinţi, Vaslui, Mureş, Giurgiu, Argeş. 

 nu s-au aplicat succesiv sau concomitent toate măsurile de executare silită 
prevăzute de Codul de procedură fiscală, respectiv poprirea unor venituri 
aflate la terţi, instituirea de sechestre şi valorificarea bunurilor sechestrate, în 
vederea atragerii la bugetul de stat a creanţelor restante în sensul că în unele 
cazuri nu s-a aplicat nicio măsură de executare silită, iar în alte cazuri nu s-a
continuat procedura de executare silită până la stingerea integrală a debitului, 
oprindu-se la stadiul comunicării somaţiilor către contribuabilii debitori. 

Abaterea a fost constatată la Inspectoratele Teritoriale de Muncă: Dâmboviţa, 
Brăila, Prahova, Timiş, Vaslui, Mureş, Arad, Giurgiu, Tulcea, Botoşani, Argeş, 
Gorj, Bucureşti, Constanta şi a avut drept consecinţă neîncasarea într-un timp 
rezonabil a creanţelor, având ca efect încurajarea contribuabililor rău platnici 
la neachitarea comisionului datorat Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, 
dovadă fiind creşterea substanţială a valorii creanţelor neîncasate;  

 nu au fost respectate prevederile legii privind unele măsuri de protecţie a 
persoanelor încadrate în muncă, Codului de procedură fiscală şi legii privind 
finanţele publice, prin următoarele: 

 neverificarea şi neurmărirea modului de calcul a sumelor virate cu titlu de 
comision pentru păstrarea, completarea, verificarea şi certificarea 
legalităţii înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, pentru agenţii 
economici care au efectuat plăţi fără a depune lunar declaraţiile fiscale 
privind comisionul datorat;  

 neaplicarea, în toate cazurile, a sancţiunilor contravenţionale în cazul 
nedepunerii sau depunerii cu întârziere a declaraţiilor fiscale; 

 neverificarea şi necorectarea unor înregistrări duble din fişa fiscală în 
vederea evitării majorării sumei ce reprezintă debite ale agenţilor 
economici (2.522 mii lei); 

 deficiente referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către 
inspectorii de muncă; confruntarea declaraţiilor fiscale cu informaţii proprii 
sau din alte surse; 

 nu s-a solicitat instanţei de judecată dispunerea plăţii creanţelor fiscale 
izvorâte din raporturi de muncă născute după data deschiderii procedurii 
insolvenţei, pentru agenţii economici care şi-au continuat activitatea şi au 
depus la ITM state de plată pe perioada respectivă şi declaraţii fiscale 
aferente din care rezultă obligaţii de plată privind comisionul pentru cărţi de 
munca datorat.  

Abaterile au fost constatate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu. 
 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale:  

 nu au fost respectate prevederile legale cu privire la inventarierea 
patrimoniului la finele anului 2010, respectiv: 

 nu s-a procedat la inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la finele 
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 exerciţiului financiar, deşi s-a preluat în cursul anului 2010 patrimoniul 
unor instituţii desfiinţate, urmare reorganizării. Valoare abatere: 31.898 mii 
lei; 

 nu au fost inventariate în mod corespunzător creanţele de încasat şi 
obligaţiile de plata, prin notificarea debitorilor şi prin întocmirea extraselor 
de cont în vederea confirmării sumelor de către creditori. Valoarea abaterii 
este de 14.572 mii lei; 

 nu s-a efectuat la termenele prevăzute de lege reevaluarea unor active 
fixe aparţinând domeniului public al statului aflate în administrare, prin 
actualizarea valorii acestora conform reglementărilor legale în vigoare. 
Valoare abatere: 23.308 mii lei;  

 nu s-a respectat principiul economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea 
fondurilor publice, deoarece au fost plătite chirii şi utilităţi aferente unor spaţii 
închiriate, fără a se analiza şi corela suprafeţele închiriate cu numărul de 
salariaţi care au desfăşurat activitatea în anul 2010 în aceste spaţii, în 
vederea reducerii suprafeţelor închiriate şi implicit a cheltuielilor cu chiriile. Au 
fost astfel efectuate cheltuieli neeconomicoase pentru utilităţi în sumă de 47 
mii lei. 

La Institutul National de 
Cercetare Ştiinţifica în 
Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale 

 

 nu a fost efectuată reevaluarea bunurilor proprietate publică de către titularul 
dreptului de administrare, imobilul figurând în inventarul centralizat al bunurilor 
proprietate publică a statului, cu valoarea de inventar stabilită în anul 1999, 
respectiv - teren (nr. de inventar MFP 121.073) - la valoarea de 474 lei şi 
clădiri (nr. de inventar MFP 121.074) - la valoarea de 281 lei. 

 

La Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale  

 

 s-au efectuat plăţi nelegale estimate la nivelul sumei de 637 mii lei cu titlul de 
indemnizaţie pentru creşterea copilului deoarece: 

o persoanele care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului au 
obţinut în aceiaşi perioadă şi venituri profesionale, ceea ce impunea 
sistarea acordării acestor drepturi de prestaţii sociale;  

o la stabilirea cuantumului acestei prestaţii sociale, s-au luat în calcul unele 
categorii de venituri care nu au fost supuse impozitării conform 
reglementărilor fiscale; 

 nu s-au luat măsuri de recuperare, în condiţiile legii, a prestaţiilor sociale
acordate cu titlu de ajutor rambursabil în sumă de 886 mii lei persoanelor care 
au dobândit o formă de protecţie în România, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei privind azilul în România.; 

 nu s-a inventariat componenţa analitică a soldurilor unor conturi în sumă de 77 
mii lei; 

 

La Inspecţia Muncii  în perioada 28.02-30.06.2010, conducătorii inspectoratelor teritoriale de 
muncă, directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi au fost 
salarizaţi fără temei legal, ca urmare a neadoptării unor măsuri care să vizeze 
intrarea în legalitate a raporturilor de muncă încheiate în baza unor contracte 
de management potrivit prevederilor legale, prevederi care au fost declarate 
neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.629/2009; 

 au fost efectuate cheltuieli neeconomicoase, reprezentând chiria unui spaţiu ce 
nu mai era necesar Inspecţiei Muncii Bucureşti în condiţiile reducerii de 
personal. Prin renunţarea la spaţiile închiriate, instituţia ar fi economisit în 
perioada 01.01-30.06.2010 o sumă estimativă de 560 mii lei, reprezentând 
chirie, utilităţi şi întreţinere (servicii de pază şi curăţenie). 

La Inspectoratele 
Teritoriale de Muncă 

La Inspectoratele Teritoriale de Muncă: Vâlcea, Prahova, Călăraşi şi Constanţa: 

 nu au fost inventariate activele fixe necorporale, activele fixe în curs de 
execuţie; 

 inventarierea terenurilor s-a efectuat fără a se tine seama de statutul juridic, 
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cele date în folosinţă aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale făcând 
obiectul listelor de inventariere distincte ce trebuiau transmise proprietarului în 
termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, pentru confirmarea 
şi semnalarea eventualelor nepotriviri; 

 nu au fost inventariate bunurile aparţinând terţilor, aflate în custodie, administrare 
şi folosinţă, aceste bunuri nefiind inventariate şi cuprinse în liste de inventariere 
distincte, spre a fi transmise pentru confirmare către proprietarii acestora; 

 nu au fost înscrise în listele de inventar: creanţele şi obligaţiile faţă de terţi 
(analitice distincte), care sunt supuse verificării şi confirmării pe baza 
extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii, 
potrivit „Extrasului de cont" sau punctajelor reciproce scrise. 

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa: 

 s-a încheiat un contract de închiriere pentru suprafaţa de 1.200 mp, iar 
suprafaţa utilizată efectiv a fost de 588 mp, efectuându-se astfel plăţi 
neeconomicoase estimate la nivelul sumei de 145 mii lei, pentru suprafaţa 
neutilizată de 612 mp. 

La Inspectoratele Teritoriale de Muncă Ialomiţa şi Bacău: 

 efectuarea de plăţi nelegale estimate la nivelul sumei de 31 mii lei rezultate din 
acordarea primelor de vacanţă nediminuate cu 25%, în condiţiile în care 
funcţionarii publici nu au efectuat concediul de odihnă (cel puţin o fracţiune de 
15 zile lucrătoare neîntreruptă) până la intrarea în vigoare a prevederilor legii 
care a instituit obligaţia diminuării drepturilor salariale. În cazul funcţionarilor 
publici care au efectuat concediul de odihnă în lunile august- decembrie 2010, 
prima de vacanţă trebuia redusă cu 25%. În alte situaţii, având în vedere că, 
începând cu luna iulie 2010 cuantumul brut al salariului a fost diminuat cu 25%, 
entitatea avea obligaţia ca la stabilirea cuantumului primei de vacanţă cuvenite 
funcţionarului public, să fie luat în calcul această diminuare.  

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş: 

 scoaterea nejustificată din contabilitate a debitelor de recuperat în valoare de 
144 mii lei, reprezentând pagube constatate în gestiunea de active fixe şi 
materiale de natura obiectelor de inventar, cu ocazia acţiunii de inventariere
generale a patrimoniului la 31.12.2009.  

Nu au fost respectate prevederile legii contabilităţii; 

 menţinerea nejustificată în gestiunea entităţii la data de 31.12.2010, a unor 
active fixe necorporale depreciate, inutilizabile şi fără mişcare, transferate din 
patrimoniul Inspecţiei Muncii în cursul anului 2004, reprezentând dispozitive 
securizate portabile USB (e-Token-uri) pentru realizarea unei aplicaţii 
informatice privind introducerea semnăturii electronice, care însă nu a fost
implementată în perioada 2004-2010 fiind abandonată ulterior transferării 
activelor fixe necorporale, ceea ce a condus la majorarea nejustificată, cu 90 
mii lei, a cheltuielilor instituţiei cu amortizarea acestora. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

 OUG nr. 34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, nu a prevăzut situaţia în care, pe 
baza unor justificări bine fundamentate, posturile devenite vacante să poată fi 
ocupate, astfel încât o reducere a cheltuielilor de personal să nu fie urmată, 
prin externalizare, de o creştere a efortului financiar al entităţii; 

 lipsa procedurii de predare-primire a titlurilor executorii menţionată de art. V 
din OUG17/2011. Potrivit OUG17/2011, creanţele reprezentând comisionul 
pentru cărţi de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010 de 
angajatori, inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi 
completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii 
înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999, precum şi 
obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate 
până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la 
bugetul de stat şi au regim de creanţă bugetară; 
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 HG nr. 161/2006, privind întocmirea şi completarea registrului general de 
evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Se consideră 
utilă o completare la acest act normativ, având la bază considerentul potrivit 
căruia în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, bazată pe acest 
program informatic, care funcţionează de câţiva ani, nu apare nicio rubrică cu 
privire la salariul realizat de un angajat sau cel înscris în contractul individual 
de muncă, pe care considerăm că ar trebui să îl declare angajatorul, odată cu 
înregistrarea contractului individual de muncă. 

Concluzii generale  nu s-a obţinut o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare au fost întocmite cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare şi că acestea oferă o imagine fidelă 
a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată; 

 erorile depistate, afectează modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege; 

 în efectuarea cheltuielilor, nu s-a urmărit, în unele situaţii, respectarea 
prevederilor legale în vigoare şi nici principiul eficienţei şi al bunei gestiuni în 
utilizarea surselor bugetare. 

Printre cauzele identificate sunt: 

 funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern; 
 exercitarea unei activităţi necorespunzătoare de către managementul 

entităţii; 
 preocuparea scăzută la nivelul managementului pentru recrutarea şi 

perfecţionarea continuă a personalului cu atribuţii în domeniul 
financiar-contabil; 

 fluctuaţia personalului de conducere a entităţii; 
 neîndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 
 necunoaşterea/nerespectarea prevederilor legale etc. 

 
Abaterile financiar-contabile care nu au produs prejudicii, s-au produs cu o frecvenţă semnificativă, 
înregistrarea acestora având la origine fie disfuncţionalităţi sau neclarităţi ale prevederilor legale, fie 
neaplicarea întocmai a reglementărilor în domeniu. 

 

Recomandări  

La Ministerul 
Muncii,Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

 

 analizarea situaţiilor şi a cauzelor care au determinat ca instituţiile aflate în
subordine sau în coordonarea să efectueze plăţi fără bază legală la titlul 
„Cheltuieli de personal” în perioada 01.03-30.06.2010 pe seama surselor 
bugetare, prin nepunerea în aplicare a prevederilor Deciziei Curţii 
Constituţionale, nr. 1629/2009; 

 analizarea, cel puţin cu prilejul întocmirii situaţiilor financiare anuale, a sumelor 
raportate ca drepturi de încasat/obligaţii de plată, de către entităţile din 
subordine şi dispunerea de măsuri concrete în vederea eliminării imobilizărilor 
de surse în creanţe neîncasate, precum şi lichidarea obligaţiilor de plată; 

 cuprinderea în acţiunea de reevaluare a tuturor bunurilor (active fixe) din 
aceeaşi grupă; reevaluarea terenurilor şi construcţiilor din patrimoniul instituţiei 
şi al unităţilor din subordine/coordonare cel puţin o dată la trei ani; 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public cu valorile 
reevaluate, ţinându-se seama de toate modificările intervenite. 

La Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale 

 

 extinderea verificării asupra modului de acordare a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului pentru beneficiarii care erau în plată sau care au intrat în 
plată pe parcursul anului 2010, la nivelul tuturor agenţiilor teritoriale pentru 
prestaţii sociale în vederea identificării sumelor plătite nelegal;  

 dispunerea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, evidenţierea în 
contabilitate şi luarea măsurilor de recuperare a acestuia, conform legislaţiei în 
vigoare, în cazul constatării unor plăţi nelegale;  

 utilizarea, de către agenţiile teritoriale, a tuturor informaţiilor deţinute de alte 
instituţii publice cu privire la veniturile obţinute de către beneficiarii de 
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indemnizaţie pentru creşterea copilului; 

 stabilirea măsurilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de ajutor 
rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România;  

 efectuarea calculului amortizării pentru fiecare obiect de evidenţă existent în 
patrimoniul instituţiei corelat cu durata normată de utilizare prevăzută în 
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe; 

 respectarea limitelor şi destinaţiile creditelor bugetare aprobate, limite până la 
care se pot efectua plăţi în cursul exerciţiului bugetar. 

La Inspecţia Muncii 

 

 elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în concordanţă cu prevederile 
legale; 

 analizarea detaliată a situaţiilor care au fost generate la nivelul fiecărei 
structuri teritoriale prin nepunerea în aplicare a prevederilor cuprinse în 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.629/2009 de la data de 01.03.2010, 
stabilirea sumelor plătite fără temei legal în perioada 01.03-30.06.2010 pe 
seama surselor bugetare, evidenţierea acestora în contabilitate şi 
întreprinderea de măsuri pentru recuperarea acestor sume conform 
prevederilor legale în vigoare; 

 stabilirea sumelor suportate din bugetul de stat pentru activitatea Revistei 
Obiectiv şi regularizarea acestora pe seama veniturilor proprii ale revistei. 

La Inspectorate 
teritoriale de muncă 

 

 soluţionarea situaţiilor fiscale ale tuturor agenţilor economici care au efectuat 
plăţi fără a depune lunar declaraţiile fiscale privind comisionul datorat;  

 verificarea şi corectarea tuturor fişelor fiscale în vederea evitării majorării 
nejustificate a sumelor ce reprezintă debite ale agenţilor economici;  

 calcularea şi înregistrarea accesoriilor aferente tuturor debitelor existente în 
evidenţa fiscală, în vederea încasării acestora; 

 luarea măsurilor legale ce se impun pentru începerea sau continuarea 
măsurilor de executare silită, în vederea încasării creanţelor fiscale neachitate 
de către agenţii economici; 

 luarea măsurilor legale ce se impun pentru solicitarea instanţei de judecată, în 
vederea dispunerii plăţii creanţelor fiscale izvorâte din raporturi de munca 
născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, pentru unii agenţi 
economici care şi-au continuat activitatea şi care au depus la ITM state de 
plată pe perioada respectivă şi declaraţii fiscale aferente, din care rezultă 
obligaţii de plată privind comisionul de cărţi de muncă datorat;  

 în cazul prejudiciilor constatate, stabilirea volumului şi întinderii prejudiciului 
creat entităţii, recuperarea acestuia şi reîntregirea creditelor bugetare. 

 

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 176.438 mii lei, din care prejudicii estimate la 
nivelul sumei de 1.807 mii lei şi venituri suplimentare estimate la nivelul sumei de 770 mii lei. 
 

Opinia de audit:  
Având în vedere concluziile rezultatele din misiunile de audit desfăşurate atât la nivelul ministerului cât şi 
al unităţilor din subordine/coordonare, situaţiile financiare pe anul 2010 ale Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, nu oferă o imagine fidelă şi reală sub toate aspectele semnificative a activelor, poziţiei 
financiare, precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial, motiv pentru care auditorii au 
exprimat o opinie de audit adversă. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care MMFPS trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru intrarea în 
legalitate. 
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Ministerul Finanţelor Publice  
 

Scurtă prezentare  Ministerul Finanţelor Publice (MFP) este organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică. 

În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează: 

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), instituţie publică cu 
personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în 
condiţiile legii. În subordinea ANAF funcţionează: 
 Garda Financiară 
 Autoritatea Naţională a Vămilor 
 Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora 

funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile 
finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor 
publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea 
căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 

 Comisia Naţională de Prognoză; 
 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; 
 Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor; 
 Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România; 
 Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut 

comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. 
 
Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra următoarelor situaţii 
financiare, încheiate la 31 decembrie 2010, situaţiile financiare rezultate prin 
consolidarea situaţiilor financiare ale următoarelor structuri: 
 Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu; 
 Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
 Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în calitate de 

beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică. 
 

Înregistrarea în evidenţa contabilă a anului 2010 a unor cheltuielilor de deplasare aferente anului 2009
  cheltuieli de deplasare aferente anului 2009 au fost înregistrate în contabilitate 

în anul 2010, aceste cheltuieli determinând o diminuare a rezultatului 
patrimonial aferent anului 2010 cu sumă de 28 mii lei. 

Au fost identificate mai multe cazuri în care se constată o încălcare a principiului 
independenţei exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi cheltuielile se 
raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării 
veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor.  

 
Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale 

Constatări  nu s-a efectuat inventarierea disponibilităţilor băneşti aflate în conturi la bănci 
sau la unităţile Trezoreriei Statului la data de 31.12.2010, efectuându-se 
inventarierea la data de 30.11.2010.  

 nu au fost supuse în totalitate verificării şi confirmării, soldurile creditoare şi 
debitoare ale conturilor de creanţe şi datorii,  

 neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, ceea ce nu permite stabilirea situaţiei reale a patrimoniului entităţii 
auditate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.  
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Reflectarea în mod eronat sau nereflectarea în contabilitate a datoriilor înscrise în hotărâri 
judecătoreşti definitive 

Constatări  s-a constatat că la nivelul Ministerului Finanţelor Publice nu există o procedură 
operaţională clară în care să fie prevăzute modul de contabilizare a obligaţiilor 
instituţiei în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive (despăgubiri CEDO, 
etc.). În prezent, reflectarea în contabilitate a acestor datorii se realizează la 
momentul demarării procedurii de plată a sumelor solicitate de terţi. 

În consecinţă, situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 nu asigură o 
reflectare fidelă a cuantumului datoriilor entităţii. De altfel, s-a constatat că în 
prezent nu sunt implementate instrumente (aplicaţii informatice, etc.) care să 
permită centralizarea şi inventarierea tuturor obligaţiilor de plată provenite din 
hotărâri judecătoreşti definitive. 

 lipsa unei centralizări a tuturor acţiunilor în instanţă la care MFP şi structurile 
sale subordonate (direcţii generale ale finanţelor publice, etc.) sunt parte în 
proces şi dificultăţile privind gestionarea şi inventarierea tuturor sumelor 
solicitate sau pierdute în instanţă conduce la imposibilitatea realizării unor 
ajustări asupra situaţiilor financiare (de exemplu, provizioane pentru litigii) 
astfel încât să se asigure reflectarea cu acurateţe a datoriilor şi poziţiei 
financiare a instituţiei. 

 
Denaturarea unor indicatori din situaţiile financiare ca urmare a calculării şi completării eronate a 
unor posturi bilanţiere 

Constatări  postul bilanţier „Datorii comerciale şi avansuri” a fost în mod eronat majorat cu 
5.042 mii lei. Soldul creditor al contului Decontări din operaţii în curs de 
clarificare, conform balanţei de verificare întocmită de Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), în valoare de 5.042 mii lei a 
fost în mod eronat inclus în calculul postului bilanţier sus-menţionat, fapt ce a 
condus în final la denaturarea cu aceeaşi sumă a postului bilanţier consolidat 
la nivelul Ministerului Finanţelor Publice; 

 postul bilanţier Datoriile instituţiilor publice către bugete, a fost în mod eronat 
majorat cu suma de 16.751 mii lei. Mai exact, în calculul postului bilanţier 
Datoriile instituţiilor publice către bugete a fost inclus în mod eronat soldul 
creditor în valoare de 16.751 mii lei de la contul „Decontări între instituţia 
superioară şi instituţiile subordonate”.  

 

Opinia de audit  
Echipa de audit a exprimat o opinie de audit cu rezerve în raportul de audit financiar asupra contului 
anual de execuţie a bugetului MFP pe anul 2010, întrucât din misiunea de audit au rezultat: 

 abateri de la legalitate şi regularitate privind modul de inventariere a patrimoniului entităţii,  
 situaţiile financiare auditate nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare a entităţii. 
 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru 
contul anual de execuţie a bugetului MFP pe anul 2010. 

 
 
 

Ministerul Apărării Naţionale 
 
Scurtă prezentare Ministerul Apărării Naţionale este organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, aflat în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în 
domeniul apărării naţionale, potrivit strategiei de securitate naţională, pentru 
garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a 
ţării şi democraţiei constituţionale. 

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie încheiat la data de 
31.12.2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului Apărării 
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Naţionale, s-a desfăşurat la minister, pentru activitatea proprie şi la un număr de 
4 ordonatori secundari şi terţiari din subordine (Statul Major al Forţelor Aeriene -
secundar, Centrul Medical de Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan 
Milcu” - terţiar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - terţiar, Regimentul 
30 Gardă - „Mihai Viteazul” - terţiar). 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  

La unităţile subordonate  denaturarea realităţii situaţiilor financiare încheiate pentru exerciţiul financiar 
al anului 2010, de către Statul Major al Forţelor Aeriene cu suma de 508 mii 
lei şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (14 mii lei), prin majorarea 
cheltuielilor cu sume aferente altor exerciţii bugetare;  

 la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” s-a mai constatat 
înregistrarea eronată în conturi în afara bilanţului a contravalorii unui teren 
primit în administrare (73 mii lei), precum şi majorarea cheltuielilor cu sume 
aferente unor exerciţii financiare anterioare, fapt ce a condus la denaturarea 
situaţiilor financiare; 

 înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a entităţii - Regimentul 30 Gardă 
„Mihai Viteazul”, a unor active necurente de natura construcţiilor, în sumă de 
4.128 mii lei, în contul „Amenajări la terenuri”. În timpul controlului abaterea a 
fost remediată, prin înregistrarea sumei corespunzătoare în contul 
„Construcţii”. 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  
La unităţile subordonate  Centrul Medical de Tratament Ambulatoriu „Acad. Ștefan Milcu” nu a 

respectat prevederile Codului controlului intern/managerial cuprinzând 
standarde de control intern/ management la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în sensul nefinalizării şi 
neaprobării de către ordonatorul de credite a tuturor procedurilor 
operaţionale. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări   

La unităţile subordonate  urmare auditului financiar efectuat la Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I”, s-a constatat neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale, în 
sumă de 356 mii lei, aflate în patrimoniu, fapt ce contravine prevederilor 
legale privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice;  

 Centrul Medical de Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” nu a 
cuprins în acţiunea de inventariere de la finele anului 2010, toate elementele
patrimoniale de activ şi pasiv, fapt ce contravine prevederilor Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii.  

Pentru intrarea în legalitate au fost emise decizii prin care au fost impuse 
măsuri şi termene de realizare a acestora.  

 urmare a auditului financiar efectuat la Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”
s-a constatat neconcordanţa între imobilele şi construcţiile înregistrate în 
Cartea funciară şi cele reflectate în evidenţa contabilă, respectiv realitatea 
patrimonială. Valoarea estimativă a acestor imobile neînregistrate la Oficiul 
pentru Cadastru şi publicitate imobiliară este în sumă de 7.982 mii lei. 

De asemenea, s-a constatat nerecuperarea contravalorii utilităţilor aferente 
unui pavilion (estimate la 23 mii lei), după ce acesta a fost predat de către
Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, în 
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baza unui Proces verbal de predare - primire din data de 24.02.2010.  

Pentru remedierea celor constatate vor fi dispuse prin decizie măsuri de 
intrare în legalitate. 

Concluzii generale Urmare a auditului financiar efectuat asupra contului de execuţie încheiat la 
data de 31.12.2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului 
Apărării Naţionale, a rezultat faptul că situaţiile financiare auditate, aferente 
activităţii proprii, sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o 
imagine reală şi fidelă a operaţiunilor economice efectuate de către entitate, a 
poziţiei financiare şi a performanţelor acesteia. 

 

Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu paragraf de 
evidenţiere a unui aspect. 
În concluzie, opinia exprimată urmare misiunii de audit financiar asupra contului de execuţie încheiat la 
31 decembrie 2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului Apărării Naţionale, este 
opinie fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect, în baza constatărilor consemnate în 
actele de control încheiate la ordonatorii secundari şi terţiari ai Ministerului Apărării Naţionale. 
Aceeaşi opinie a fost formulată şi pentru Universitatea de Apărare „Carol I”, Centrul Medical de 
Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” şi Statul Major al Forţelor Aeriene, iar pentru 
Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” s-a emis opinie adversă. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor au fost emise 4 decizii, prin care au fost dispuse 7 măsuri pe care 
unităţile subordonate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru 
stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru 
intrarea în legalitate. 

Menţionăm că nu au fost depuse contestaţii la măsurile dispuse prin decizii. 

 
 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 
 
 
Scurtă prezentare Ministerul Administraţiei şi Internelor este organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, care îndeplineşte 
atribuţii în domeniul administraţiei publice şi în cel al ordinii, siguranţei publice şi 
securităţii naţionale.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie încheiat la data de 
31.12.2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, s-a desfăşurat la minister, pentru activitatea proprie 
şi la un număr de 5 ordonatori secundari şi terţiari din subordine (Spitalul de 
Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota”, Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei şi 
Administrarea Bazelor de Date, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Ilfov). 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  

La unităţile subordonate  la Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date s-a 
constatat menţinerea nejustificată în soldul contului „Debitori” a sumei de 75 
mii lei, fără a fi analizată în vederea lichidării ei, fapt ce a afectat realitatea 
datelor raportate prin situaţiile financiare încheiate pentru exerciţiul financiar 
al anului 2010;  
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 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” s-a constatat neorganizarea 
evidenţei extracontabile privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare în sensul neevidenţierii şi neraportării angajamentelor 
legale de plată, contrar prevederilor Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au fost transferate către 
unităţi aflate în finanţarea aceluiaşi ordonator secundar de credite, respectiv 
primite de la celelalte instituţii subordonate ordonatorului principal de credite, 
bunuri de natura obiectelor de inventar şi materialelor (în valoare totală de 
470.397 mii lei), fără a fi însoţite de ordine de distribuţie, fapt ce contravine 
prevederilor Instrucţiunilor emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în 
cazul disponibilizărilor şi transferurilor între unităţile şi structurile acestuia. 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  
La unităţile subordonate  s-a constatat nesepararea atribuţiilor în organizarea şi exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Ilfov, contrar prevederilor legislaţiei privind controlul intern şi controlul 
financiar preventiv, a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale şi ale 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv.  

 urmare misiunii de audit financiar efectuată la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, au fost constatate următoarele:  

 nu au fost respectate prevederile Codului controlului 
intern/managerial cuprinzând standarde de control intern/ 
management la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial, în sensul nefinalizării şi neaprobării de 
către ordonatorul de credite a tuturor procedurilor operaţionale; 

 nu a fost întocmit „Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului 
financiar preventiv propriu” şi „Listele de verificare (check-lists)”, 
conform normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări   

La unităţile subordonate  urmare misiunilor de audit financiar efectuate la Direcţia pentru Evidenţa 
Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date, şi la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, s-a constatat neefectuarea reevaluării activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniu, fapt ce contravine prevederilor legale privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 în urma desfăşurării misiunii de audit financiar la Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Ilfov au fost constatate deficienţe cu privire la operaţiunea de 
inventariere a patrimoniului, după cum urmează: 

 cuprinderea în mod eronat în contabilitatea analitică a construcţiilor a 
împrejmuirilor de terenuri; 

 existenţa, la poziţia „Terenuri”, a unor neconcordanţe cantitativ-valorice 
între listele de inventariere întocmite şi aprobate în baza Procesului 
verbal al rezultatului inventarierii şi contabilitatea analitică la 31.12.2010; 

 includerea eronată a terenurilor aferente construcţiei, în valoarea totală a 
construcţiei; 
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 înregistrarea eronată a unor mijloace fixe reprezentând camere digitale 
foto, la poziţia active fixe necorporale. În timpul şi urmare a misiunii de 
audit abaterea a fost remediată; 

 neconfirmarea prin extras de cont sau punctaj a obligaţiilor de plată şi,
respectiv, a drepturilor de creanţă; 

 netranspunerea corectă la 31.12.2005 a valorii rămase de amortizat, 
rezultată din diferenţele de reevaluare pentru activele amortizate integral. 
În timpul controlului a fost efectuată transpunerea corectă în 
contabilitate. 

 
Identificarea eventualelor imperfecţiuni legislative 
Constatări   

La unităţile subordonate 
 

 la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a propus o
revizuire a cadrului legislativ privind gestionarea de către entitatea auditată, 
în calitate de „deţinător”, a mijloacelor de plată străine, ridicate în vederea 
confiscării, în scopul unei valorificări cu maximă celeritate. Prin procedura 
actuală nu este instituită obligaţia organelor de judecată sau a procurorului 
de a comunica cu celeritate titlul executoriu definitiv, prin care aceste sume 
trec în proprietatea privată a statului. 

Nu au existat puncte de vedere divergente din partea entităţilor auditate cu 
privire la propunerile de modificare a cadrului legislativ, formulate de Curtea 
de Conturi. 

Concluzii generale Urmare a auditului financiar efectuat asupra contului de execuţie încheiat la 
data de 31.12.2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, a rezultat faptul că situaţiile financiare auditate, 
aferente activităţii proprii, sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare 
financiară aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi 
oferă o imagine reală şi fidelă a operaţiunilor economice efectuate de către 
entitate, a poziţiei financiare şi a performanţelor acesteia. 

 

Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu paragraf de 
evidenţiere a unui aspect. 
În concluzie, opinia exprimată urmare misiunii de audit financiar asupra contului de execuţie încheiat la 
31 decembrie 2010 de către ordonatorul principal de credite al Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
este opinie fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect, în baza constatărilor 
consemnate în actele de control încheiate la ordonatorii secundari şi terţiari aflaţi în subordine. 
Opinie adversă a fost formulată pentru următoarele entităţi: Direcţiei pentru Evidenţa Populaţiei şi 
Administrarea Bazelor de Date, Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, şi Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Ilfov.  

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor au fost emise 3 decizii, prin care au fost dispuse 7 măsuri pe care
unităţile subordonate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru 
stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru 
intrarea în legalitate. 

Menţionăm că nu au fost depuse contestaţii la măsurile dispuse prin decizii. 

Au fost emise opinii fără rezerve urmare misiunilor de audit financiar efectuate la Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti şi a Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota”. 
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Ministerul Afacerilor Externe  

 

Scurtă prezentare Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a asigura realizarea politicii 
externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare 
europeană şi euroatlantică a României.  

Structura organizatorică a MAE este alcătuită din : 

 Administraţia centrală; 

 Serviciul diplomatic exterior (157 reprezentanţe diplomatice),care îşi 
desfăşoară activitatea sub autoritatea, conducerea şi controlul 
ministrului afacerilor externe, în formele stabilite de acesta şi în 
condiţiile legii. 

MAE are în subordonare/coordonare următoarele instituţii, organisme şi organizaţii:

 Institutul Diplomatic Român, structură cu personalitate juridică, ordonator 
terţiar, cu finanţare din venituri proprii şi de la buget; 

 Comisia Fulbright, structură cu personalitate juridică, ordonator terţiar, cu 
finanţare de la buget pentru cheltuielile de funcţionare şi din bugetul Statelor 
Unite ale Americii, pentru acţiunile desfăşurate; 

 Centrul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, structură cu 
personalitate juridică, ordonator terţiar, cu finanţare din venituri proprii şi de la 
buget;  

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului MAE pe anul 2010 

a avut următoarele obiective: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări  
La Ministerul Afacerilor 
Externe 

 balanţa de verificare consolidată la nivelul MAE, încheiată în luna ianuarie 
2010 conţine conturi ale căror solduri iniţiale nu corespund cu soldurile finale 
din balanţa încheiată la 31.12.2009; 

 suma totală de 16.995 mii lei, raportată prin Contul de execuţie, 
reprezentând cheltuieli de deplasare (diurnă, cazare şi transport), nu 
corespunde cu totalul de 13.022 mii lei al situaţiilor analitice, înregistrate în 
Centrala MAE şi Serviciul exterior, inclusiv institutele culturale din străinătate, 
existând diferenţe semnificative între acestea;  

 raportarea eronată a sumelor cheltuite pentru Proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile. Valoarea estimativă a abaterilor constatate 
însumează 1.606 mii lei; 

 evidenţierea eronată în Balanţa de verificare întocmită la nivelul MAE a
subvenţiilor acordate ordonatorilor terţiari de credite. Valoarea estimativă a 
abaterilor constatate însumează 226 mii lei; 

 situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite de MAE reflectă informaţii 
financiar-contabile din exerciţii bugetare diferite. Astfel situaţiile financiare 
auditate, prezintă date din exerciţiul bugetar 2010 pentru activitatea centralei 
MAE, în timp ce informaţiile privind activitatea reprezentanţelor diplomatice 
din străinătate sunt aferente perioadei 2007 – 2010. Astfel, la 31.12.2010 au 
fost înregistrate în contabilitate operaţiunile aferente unui număr de 79 
reprezentanţe diplomatice, cuprinzând informaţiile anului 2010, 71 
reprezentanţe diplomatice, cuprinzând informaţiile anului 2009 în valoare de 
160.876 mii lei, 17 reprezentanţe diplomatice cuprinzând informaţiile anului 
2008 în valoare de 18.349 mii lei, 16 reprezentanţe diplomatice cuprinzând 
informaţiile anului 2007 în valoare de 1.880.mii lei. 
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La Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” 

 evidenţierea eronată în contul de execuţie, la categoria veniturilor proprii, a 
unor venituri ce se cuvin bugetului de stat. Valoarea estimativă a abaterilor 
constatate însumează 272 mii lei. 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări  

La Ministerul Afacerilor 
Externe 

 la nivelul MAE nu există proceduri scrise formalizate pentru toate activităţile, 
contrar prevederilor Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern, la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial. 

Inexistenţa procedurilor a condus la funcţionarea necorespunzătoare a 
activităţilor de management şi control intern, respectiv, la neidentificarea 
proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi 
regularitate. În acest context, nu s-a asigurat asigurată protejarea fondurilor 
publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei. 

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în 
cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat 
nerealizarea acestora. 
 

Constatări   
La Ministerul Afacerilor 
Externe 

 din valoarea soldurilor la 31.12.2010 reprezentând credite bugetare 
neconsumate şi taxe consulare (şi care trebuiau virate la bugetul de stat), o 
parte au fost virate cu întârziere, iar altă parte nu au fost virate la bugetul 
statului. Disponibilul declarat de MAE, aflat în solduri la 31.12.2010 la 
reprezentanţele diplomatice, institutele culturale române şi la Centrală, 
prezintă diferenţe faţă de cele rezultate în urma verificărilor echipei de audit, 
diferenţe care au fost clarificate cu reprezentanţii MAE în timpul auditului, 
rezultând că: 

 din totalul acestor diferenţe, suma de 13.249,05 USD (reprezentând 
echivalentul sumei de 38 mii lei) a fost virată la bugetul de stat, însă cu 
întârziere, respectiv în data de 16.05.2011; 

 a rămas nevirată, până la data auditului, suma de 15.845,74 euro şi 
131.316,68 USD (reprezentând echivalentul sumei de 489 mii lei). Pentru 
virarea cu întârziere s-au calculat accesorii în sumă de 54 mii lei. În timpul 
misiunii de audit, MAE a recunoscut şi virat, la bugetul de stat, suma de 
15.845,74 euro şi suma de 131.316,68 USD.  

Valoarea estimativă a abaterilor constatate este reprezentată de echivalentul 
în lei a 15.845,74 euro şi 131.316,68 USD, şi constă în venituri suplimentare 
pentru bugetul de stat, la care se adaugă accesorii în sumă de 56 mii lei,
calculate în baza prevederilor Codului de procedură fiscală. 

Consecinţele economico-financiare ale abaterilor de la legalitate şi 
regularitate, constau în privarea bugetului de stat de alocaţiile bugetare 
neutilizate, rămase în conturi la 31.12.2010 şi diminuarea veniturilor 
bugetului statului cu taxele consulare încasate de la contribuabili şi care
trebuiau să constituie sursă de finanţare a cheltuielilor bugetare. 

 taxele consulare încasate pe parcursul anului au fost virate la bugetul de stat 
cu întârziere.  

Taxele consulare colectate de reprezentanţe diplomatice, conform normelor 
interne, trebuiesc transmise lunar la Centrala MAE până la data de 7 a lunii 
curente, pentru luna anterioară. Echipa de audit a constatat că, în cele mai 
multe cazuri, transferurile în ţară s-au efectuat cu întârziere faţă de termenele 
legale (maxim două zile), sau au fost compensate cu alocaţii bugetare lunare şi 
au rămas în continuare la reprezentanţe, pentru finanţarea cheltuielilor proprii.  
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Precizăm că aceste compensări sunt nelegale, întrucât se efectuează fără a 
fi autorizate de un act normativ în vigoare, fiind doar o practică a entităţii, 
care s-a perpetuat pe parcursul activităţii. 

Consecinţele economico-financiare ale abaterii de la legalitate şi regularitate 
constau în privarea bugetului de stat, pentru perioade mari de timp (cuprinse 
între o lună până la trei luni de zile), de veniturile sale, reprezentând taxe 
consulare, încasate în sumă de 88.699 mii lei. 

 

La Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” 

 nevirarea la bugetul statului a sumelor încasate din închirierea spaţiilor 
situate în clădiri aparţinând domeniului public al statului. Valoarea estimativă 
a abaterii însumează 855 mii lei reprezentând venituri suplimentare cuvenite 
bugetului de stat. 

Calitatea gestiunii economico-financiare 
 
Constatări   
La Ministerul Afacerilor 
Externe 

 inventarierea patrimoniului nu s-a organizat în conformitate cu legislaţia în 
acest domeniu; 

 lipsa unor bunuri de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe, transferate 
la Ambasada României din Beijing, la finalizarea EXPO2010 Shanghai, 
China. Valoarea estimativă însumează 53 mii lei; 

 acordarea de sporuri şi alte drepturi salariale, în sumă de 166 mii lei, în loc 
de indemnizaţia unică lunară, unui număr de cinci persoane numite în funcţii 
de demnitate publică. MAE a acordat sporuri şi alte drepturi salariale, în loc 
de indemnizaţia unică lunară, unui număr de 5 persoane numite în funcţii de 
demnitate publică prin încălcarea legii privind drepturile salariale ale
persoanelor numite în funcţii de demnitate publică. Valoarea estimativă a 
prejudiciului însumează 166 mii lei. Consecinţele economico-financiare au 
constat atât în majorarea nelegală a cheltuielilor de personal, cât şi în 
prejudicierea bugetului de stat;  

 acordarea nelegală a unui spor de 10%, la salariul tarifar de încadrare,
pentru cunoaşterea şi folosirea unei limbi străine rare, unui număr de 318 
persoane. Sporul de limbi rare a fost acordat, în fapt, pentru cunoaşterea şi 
utilizarea unor limbi de circulaţie internaţională, pentru cunoaşterea şi 
utilizarea cărora, legiuitorul nu a considerat necesar a acorda un drept 
salarial suplimentar, aceasta fiind o condiţie stabilită pentru încadrarea în 
MAE şi intrarea în Corpul diplomatic şi consular al României. Nici unul din cei 
318 angajaţi nu întrunesc condiţiile legale pentru a beneficia de sporul de 
limbă rară, întrucât nu au prevăzută această obligaţie în fişa postului, nu s-a 
justificat încadrarea limbilor cunoscute de salariaţi în categoria ”limbi rare” şi 
nu au adus dovezi că au utilizat, în exercitarea sarcinilor de serviciu, o altă 
limbă decât cea de circulaţie internaţională. Valoarea estimativă a 
prejudiciului însumează 1.347 mii lei reprezentând drepturi băneşti 
necuvenite.  

 acordarea a două drepturi salariale (spor de 15% pentru confidenţialitate şi 
indemnizaţia de 15% pentru cifru de stat), în condiţiile în care nu toate aceste 
persoane au acces şi lucrează cu cifru de stat. Indemnizaţia de 15% pentru 
cifru de stat a fost acordată nelegal personalului MAE de la data obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, întrucât legiuitorul a reglementat 
dreptul de acordare numai pentru cifrul de stat  personalului care lucrează cu 
acesta.  

Extinderea condiţiei de acordare de către MAE la tot personalul care deţine
autorizaţia de acces la informaţii clasificate fără a lucra cu cifrul de stat, este 
abuzivă şi nelegală prin acordarea unui drept nejustificat de exercitarea 
efectivă a activităţii specifice depusă de personalul care a beneficiat de 
sporul menţionat. Valoarea estimativă a operaţiunilor care constituie 
prejudicii este de 2.817 mii lei. 
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 neactualizarea Programului anual al investiţiilor, funcţie de sumele aprobate 
prin buget. Valoarea estimativă a abaterii (care nu a generat prejudicii) este 
de 1.487 mii lei.  

 achiziţionarea de mobilier şi aparatură birotică cu nerespectarea unor măsuri 
financiar-fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2009. Valoarea estimativă a abaterii, care constituie prejudicii, este de
877 mii lei; 

 efectuarea unor lucrări de investiţii în curs, cu denumirea ”Locuinţe de 
serviciu pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe”, ulterior notificării 
privind retrocedarea terenului situat în sectorul 1 Bucureşti, str. Muzeul 
Zambaccian nr. 18, către moştenitorii fostului proprietar. MAE a încălcat 
prevederile legale privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv 
de la proprietari, întrucât avea obligaţia retrocedării terenului în starea în care 
se afla la data notificării, ceea ce implica, conform actului normativ precizat, 
sistarea oricăror lucrări ulterioare până la obţinerea unei hotărâri 
judecătoreşti, definitive şi irevocabile, şi nicidecum continuarea şi plata 
acestora. Valoarea estimativă însumează 365 mii lei; 

 angajarea şi decontarea unor cheltuieli, în sumă de 527 mii lei, evidenţiate la 
Cap. ”Alte acţiuni economice” – Asistenţă naţională pentru dezvoltare, fără 
respectarea prevederilor legale. Valoarea estimativă însumează 527 mii lei; 

 efectuarea de cheltuieli neeconomicoase reprezentând achiziţionarea unor 
licenţe şi prestări de servicii. MAE a încălcat principiile gestionării fondurilor 
publice, prin achiziţii de licenţe şi servicii care funcţionează necorespunzător 
faţă de cerinţele entităţii. Valoarea estimativă însumează 4.000 mii lei; 

 aprobarea şi efectuarea de cheltuieli neeconomicoase, cu ocazia participării
României la Expoziţia Mondială EXPO 2010 ”Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai 
Bună” – Shanghai China. Expoziţia s-a desfăşurat în perioada 1 mai – 31 
octombrie 2010. Structura cheltuielilor demonstrează că aproximativ 50% din 
cheltuieli, respectiv 10.488 mii lei, au fost efectuate pentru construcţia şi 
dotarea pavilionului denumit generic ”Greenopolis”, având formă de măr, 
construcţie cu 3 etaje înglobând: scena, gradena, sala de expoziţii, 
restaurant, sala de conferinţe, birouri/spaţii tehnice. La finalul expoziţiei, 
construcţia a fost vândută în China cu suma de 1.425 mii lei, reprezentând 
13,59% din valoarea de construcţie. 

 
La Institutul ”Eudoxiu 
Hurmuzachi” 

 închirierea unor spaţii destinate activităţii de învăţământ cu plată, fără 
recuperarea costurilor aferente întreţinerii acestora; 

 efectuarea de cheltuieli neeconomicoase prin angajarea unor lucrări de 
investiţii, de alimentare cu apă, pentru care nu existau avizele legale şi care 
au fost ulterior abandonate. Valoarea estimată însumează 191 mii lei. 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate, la acest obiectiv, la nivelul întregului minister 
însumează 11.830 mii lei, din care 5.466 mii lei prejudicii.  

 

Punctul de vedere al 
conducerii MAE  

Cu privire la constatările identificate cu ocazia auditului financiar, conducerea 
MAE şi-a exprimat următorul punct de vedere: 

 referitor la acordarea de sporuri şi alte drepturi salariale, în sumă de 166.197 
lei, în loc de indemnizaţia unică lunară, unui număr de cinci persoane numite 
în funcţii de demnitate publică, MAE susţine că în acest caz fiind vorba de 
personal diplomatic de carieră, prin numirea în funcţii de demnitate publică,
îşi păstrează salariul de încadrare brut lunar şi celelalte drepturi prevăzute de 
lege. 

Punctul de vedere al conducerii MAE nu a fost însuşit de echipa de audit, 
întrucât art.15 din Legea nr. 495/2004 la care se face referire precizează că: 
“(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care sunt delegaţi, 
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detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie îşi păstrează salariul de încadrare 
brut lunar şi celelalte drepturi prevăzute de lege”, ori constatarea echipei de 
audit se referă la persoanele numite în funcţii de demnitate publică, şi nu la 
cele detaşate, transferate sau trecute temporar în altă funcţie.   

 referitor la acordarea nelegală a unui spor de 10%, la salariul tarifar de 
încadrare, pentru cunoaşterea şi folosirea unei limbi străine rare, unui număr 
de 318 persoane, conducerea MAE nu şi-a însuşit abaterea consemnată, 
precizând că în lipsa de prevederi legale exprese, asupra clasificării limbilor 
internaţionale sau rare, prin art.14 din Legea 495/2004, modificată, practic, 
ordonatorului principal de credite i s-a permis să stabilească condiţiile, 
inclusiv clasificaţia acestora, în cadrul MAE. De asemenea, reprezentanţii 
MAE, au precizat că, în mediu diplomatic, sunt considerate a fi limbi de 
circulaţie internaţională doar franceza şi engleza, rezultând astfel că celelalte 
limbi (cum ar fi spaniola, italiana, germana, rusa, greaca, etc.) sunt 
considerate ca fiind „limbi rare”. 

Echipa de audit nu a putut lua în considerare punctul de vedere al entităţii şi 
consideră că legiuitorul nu lasă loc la nici un fel de interpretare, ci se referă 
clar la limbile rare, care nu sunt de circulaţie internaţională, raportându-se la 
cadrul general, şi nu la cel specific MAE. 

 referitor la acordarea a două drepturi salariale (spor de 15% pentru 
confidenţialitate şi indemnizaţia de 15% pentru cifru de stat), în condiţiile în 
care nu toate aceste persoane au acces şi lucrează cu cifru de stat, 
conducerea MAE, precizează că” textul legal stabileşte, în mod clar, că 
singura condiţie de acordare a acestui spor este acordarea/deţinerea 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, eliberată în condiţiile legii.”. 

Echipa de auditori nu poate fi de acord cu modul în care MAE justifică 
acordarea sporului de 15% (pentru cifrul de stat) tuturor celor care deţin 
autorizaţia pentru acces la informaţii clasificate (pentru care personalul MAE 
primeşte şi spor de confidenţialitate), întrucât legiuitorul a reglementat dreptul 
de acordare a indemnizaţiei numai pentru cifrul de stat personalului care 
lucrează cu acesta, şi nu există nici un principiu potrivit căruia o lege să 
accepte plata a două sporuri pentru aceeaşi activitate. Orice spor 
suplimentar trebuie să fie acordat pentru atribuţii suplimentare. 

 referitor la efectuarea de cheltuieli neeconomicoase reprezentând 
achiziţionarea unor licenţe şi prestări de servicii, conducerea MAE nu a 
exprimat opinii divergente, afirmând că va formula un punct de vedere 
ulterior.  

 referitor la achiziţionarea de mobilier şi aparatură birotică cu nerespectarea 
unor măsuri financiar-fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/11.04.2009, conducerea MAE susţine că, în conformitate 
cu prevederile legale, este interzisă doar dotarea spaţiilor cu destinaţie de 
birou, inclusiv cu obiecte de inventar, considerând a fi singura interzicere. Pe 
cale de consecinţă, consideră că pot fi procurate obiecte de mobilier şi 
aparatură birotică, pentru dotarea altor spaţii care nu au destinaţia de birou. 

Echipa de audit nu poate lua în considerare punctul de vedere al entităţii şi 
consideră neîntemeiată această afirmaţie, deoarece actul normativ 
precizează explicit că se interzice achiziţionarea oricărui fel de mobilier, 
aparatură birotică, singura excepţie, conform Hotărârii Guvernului nr. 
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, fiind: “mobilier comercial de 
prezentare din lemn şi plastic, cu structură metalică uşoară”.  

 referitor la efectuarea unor lucrări de investiţii în curs, cu denumirea 
”Locuinţe de serviciu pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe”, 
ulterior notificării privind retrocedarea terenului situat în sectorul 1 Bucureşti, 
str. Muzeul Zambaccian nr. 18, către moştenitorii fostului proprietar, MAE 
afirmă că, atât contractul cu antreprenorul general, cât şi plăţile, au fost 
avizate de controlorul delegat. 
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Echipa de audit nu poate lua în considerare punctul de vedere al entităţii şi 
consideră că MAE a fost atenţionată şi prin Adresa nr. 16003/12.02.2008 
(prin care s-au exprimat rezerve în ceea ce priveşte eficienţa utilizării 
fondurilor publice), menţionată de ministrul finanţelor publice în Adresa nr. 
20602/16.07.2008, prin care Primul ministru al Guvernului a fost informat şi i 
s-a solicitat sprijin pentru a impune conducerii Ministerului Afacerilor Externe 
sistarea lucrărilor, dar aceste atenţionări nu au fost luate în consideraţie de 
MAE, lucrările continuând să fie executate. 

Măsuri În timpul misiunii de audit, conducerea MAE a plătit obligaţiile către bugetul 
statului (credite bugetare neconsumate la 31.12.2010 şi taxe consulare încasate 
şi nevirate) în sumă de 15.845,75 euro şi 131.316,68 USD. Plata s-a efectuat în 
echivalentul în lei, mai puţin accesoriile aferente în sumă estimativă de 56 mii lei. 

Concluziile generale Concluziile generale rezultate în urma auditului financiar asupra contului de 
execuţie a bugetului MAE pe anul 2010: 

 nu poate fi certificată acurateţea şi veridicitatea datelor din contul de 
execuţie verificat; 

 s-a constatat existenţa unor abateri de la legalitate care au determinat 
producerea unor prejudicii; 

 se propune emiterea unei decizii prin care să se dispună remedierea 
deficienţelor constatate şi desfăşurarea activităţii numai în limita 
prevederilor legale. 

 
Recomandări  organizarea corespunzătoare a activităţii financiar-contabile, procedând la 

înlăturarea neregulilor constatate, astfel încât situaţiile financiare să 
reflecte o imagine reală, clară şi fidelă a patrimoniului MAE;  

 elaborarea unor proceduri scrise pentru dezvoltarea sistemului de 
control managerial, a procedurilor formalizate pe activităţi, ţinând cont de 
particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare şi 
de alte elemente specifice, precum şi de standardele prevăzute de 
Codul controlului intern;  

 verificarea realităţii şi exactităţii plăţilor aferente proiectelor cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile; 

 respectarea termenelor legale de virarea la bugetul statului a obligaţiilor 
la 31.12.2010;  

 clarificarea tuturor diferenţelor existente între evidenţa analitică la 
reprezentanţe diplomatice şi sintetică a entităţii cu privire la alocaţii 
bugetare şi taxe consulare, precum şi efectuarea corecţiilor care se 
impun. 

 emiterea unor ordine ale ordonatorului principal de credite referitoare la 
drepturile salariale cuvenite persoanelor numite în funcţii de demnitate 
publică în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice. Stabilirea întinderii prejudiciului 
creat bugetului statului şi recuperarea acestuia; 

 stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului statului prin plata 
nelegală a sporului pentru limbi străine rare şi recuperarea acestuia;

 stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului statului prin plata 
nelegală a indemnizaţiei pentru cifru de stat şi recuperarea acestuia;

 actualizarea Planului anual de investiţii pe fiecare obiectiv de investiţii, 
ori de câte ori intervin modificări, în funcţie de creditele bugetare 
aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Afacerilor 
Externe; 

 cuprinderea în programul de audit intern a unei misiuni de audit prin care 
vor fi analizate modul în care au fost respectate prevederile legale cu 
ocazia utilizării fondurilor publice pentru acţiunea - Expoziţia Mondială 
EXPO 2010 ”Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună” – Shanghai China; 
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 stabilirea persoanelor cu atribuţii în domeniu şi luarea măsurilor ce se 
impun de sancţionare potrivit legii aferente efectuării unor lucrări de 
investiţii în curs, ”Locuinţe de serviciu pentru personalul MAE”. 

 
Opinia de audit:  
Echipa de auditori publici externi îşi exprimă opinia de audit adversă asupra legalităţii, realităţii şi 
regularităţii Situaţiilor financiare privind contul de execuţie a bugetului de stat, încheiat la 31 decembrie 
2010 de MAE. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului MAE pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi urmează să emită Decizie prin care vor fi dispuse 
măsuri pe care MAE trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru 
stabilirea întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora. 
 
În luna ianuarie 2011 a fost finalizată misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie bugetară pe 
anul 2009 al Ministerului Afacerilor Externe.  

Obiectivele auditului financiar şi constatările Curţii de Conturi sunt următoarele: 

 
Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2009 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
 
Constatări  evidenţierea în bugetul MAE cu titlu de venituri proprii, a unei sume de 318 

mii lei, obţinute din închirierea spaţiilor deţinute în clădiri aparţinând 
domeniului public al statului, sumă ce trebuia virată la bugetul statului; 

 virările de credite între alineatele bugetare, în sumă de 2.397 mii lei, 
aprobate de un director general, delegat ca ordonator principal de credite, nu 
s-au efectuat cu respectarea prevederilor legii finanţelor publice, deoarece: 

 prin Memorandumul G1/1/15332/30.09.2009 nu s-a aprobat numai virarea 
de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, ci s-a suplimentat 
bugetul cu suma de 118 mii lei, localizată la titlul „Bunuri şi servicii”, iar în 
cadrul cheltuielilor de personal, virarea creditelor de la alineatul „salarii de 
bază” nu s-a făcut la alineatul „ore suplimentare” (de unde s-au efectuat 
plăţi) ci, în special, la alineatul „alte drepturi salariale în bani”;  

 ordonatorul de credite nu avea competenţa legală să aprobe virările de 
credite respective în luna octombrie, întrucât, conform prevederilor legii
finanţelor publice, virările de credite bugetare între subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare, care sunt în competenta ordonatorului principal de 
credite, se pot efectua cu cel puţin o lună înainte de angajarea 
cheltuielilor, dar cheltuielile cu orele suplimentare, în sumă de 2.279 mii lei 
(pentru plata cărora s-au efectuat virări de credite între alineate) au fost 
angajate începând cu luna februarie 2009; 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregului minister însumează 2.715 mii lei,
din care: 318 mii lei venituri suplimentare datorate bugetului de stat, 2279 mii lei prejudicii, iar suma de 
118 mii lei, aprobată de ordonatorul de credite, nu au fost inclusă în buget. 
 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  

Constatări  organizarea şi conducerea necorespunzătoare a contabilităţii, respectiv: 

 nu s-au întocmit balanţele de verificare la un număr important de 
reprezentanţe diplomatice din străinătate;  

 situaţiile financiare trimestriale şi anuale reflectă informaţii financiar-
contabile privind activitatea aparatului central al MAE în exerciţiul bugetar 
2009, în timp ce pentru reprezentanţele diplomatice din străinătate reflectă 
operaţiuni efectuate în perioada 2007 - 2008;  

 în contul de execuţie, întocmit la nivelul MAE, pentru reprezentanţele 
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diplomatice, cheltuielile efective sunt evidenţiate la nivelul plăţilor nete de 
casă, datorită neînregistrării operative a documentelor întocmite;  

 sumele utilizate din fonduri externe nerambursabile pentru acţiunea 
„Schengen”, în valoare totală de 5.386 mii lei, nu au fost raportate prin 
contul de execuţie; 

 nu s-au ataşat documente (chitanţe) pentru taxele consulare încasate de 
la fiecare beneficiar al serviciilor consulare; 

 documentele justificative transmise de unele misiuni diplomatice (în 
special din ţările arabe) nu sunt traduse, fiind imposibil de verificat; 

 nu s-a întocmit Fişa pentru operaţiuni bugetare; 

 Registrul de casă nu a fost întocmit la toate misiunile diplomatice. 

 neînregistrarea în conturile din care fac parte, a unor cheltuieli în sumă de 
106 mii lei. 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor obiecte de inventar, în valoare 
de 25 mii lei;  

 înregistrarea eronată în evidenţa contabilă, a sumei de 57 mii lei, 
reprezentând amortizarea unor imobile ce aparţin domeniului public al 
statului.  

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a unui imobil în valoare de 1.368 mii lei 
şi a amortizării aferente acestuia.  

 înregistrarea şi menţinerea nejustificată în contul ”Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al statului” a unor bunuri în valoare de 4.085 mii 
lei, care nu sunt de această natură.  

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor active fixe achiziţionate de 
misiunile diplomatice, în valoare de 815 mii lei, cât şi necalcularea amortizării 
acestora. 

 abateri cu privire la constituirea garanţiilor materiale de către gestionari şi 
corelarea evidenţei contabile dintre centrală şi misiunile diplomatice cu privire 
la acestea. 

 

Valoarea estimativă totală a erorilor/abaterilor constatate însumează 6.558 mii lei. 
 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări  la misiunile diplomatice, persoanele nominalizate să efectueze operaţiuni 

financiar-contabile sunt împuternicite să acorde şi viza de control financiar 
preventiv, ceea ce a constituit un factor în plus pentru favorizarea unei 
activităţi necorespunzătoare de organizare şi conducere a activităţii financiar-
contabile. 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în 
cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat 
nerealizarea acestora. 
Constatări   virarea cu întârziere, la bugetul de stat, a taxelor consulare şi a altor venituri 

încasate de reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, astfel: 

 la 31.12.2008 se înregistra la reprezentanţele diplomatice un disponibil 
cuvenit bugetului de stat în sumă totală de 23.016 mii lei, iar la finele 
anului 2009, în sumă de 14.964 mii lei care, conform Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului trebuiau 
virate Centralei MAE în vederea virării la bugetul statului până la 
09.01.2009, respectiv 08.01.2010. În fapt, reprezentanţele diplomatice nu 
au virat efectiv aceste sume în conturile Centralei MAE, procedându-se la 
compensarea dintre disponibilităţile în valută, reprezentând taxe 
consulare, aflate în sold la 31.12.2008, cu alocaţiile bugetare pe care 
Centrala MAE ar fi trebuit să le vireze în contul reprezentanţelor, pentru 
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cheltuielile aferente lunii ianuarie 2009. Astfel, MAE nu a respectat cele 
două termene, virând la bugetul statului echivalentul în lei al taxelor 
consulare rămase în sold la 31.12.2008, până în data de 10.02.2009, iar 
încasările de taxe consulare rămase în sold la 31.12.2009, până la 
17.02.2010.  

Contravaloarea majorărilor de întârziere este în sumă de 824 mii lei, 
calculată în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, pentru sumele 
cuvenite bugetului de stat şi nevirate la termenul legal, din care 479 mii lei 
aferente soldului existent la 31.12.2008 şi 345 mii lei pentru soldul existent 
la 31.12.2009. 

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări   nefinalizarea acţiunii de inventariere generală a patrimoniului instituţiei, prin 

prezentarea unor situaţii incomplete sau necorespunzător întocmite şi 
nevalorificarea rezultatelor inventarierii. 

 nemajorarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public 
al statului cu suma de 279 mii lei, reprezentând modernizările aduse 
acestora. 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă şi nedeclararea în Inventarul centralizat 
al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, a unui imobil în 
valoare de 4.863 mii lei. 

 plata peste plafoanele legale a sumei de 2 mii lei, reprezentând 
contravaloarea compensării chiriilor achitate pentru locuinţele unor salariaţi. 

 prin virarea la bugetul de stat după câteva luni de la încasare a veniturilor 
reprezentând taxe consulare încasate de reprezentanţele diplomatice în 
cursul anului, ordonatorul de credite nu a procedat în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare, prevăzute de legislaţia privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv;  

 acordarea de diferenţe salariale necuvenite, în sumă de 18 mii lei, unor 
angajaţi ai MAE detaşaţi la altă instituţie şi înregistrarea acestora ca o 
cheltuială aferentă activităţii MAE. 

 promovarea unor angajaţi prin nerespectarea condiţiilor prevăzute de 
Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. 

 acordarea, contrar prevederilor legale, de sporuri şi alte drepturi salariale, în 
sumă de 337 mii lei, personalului care ocupă funcţii de demnitate publică. 

 acordarea unor sporuri la salariul de bază, în sumă estimată de 4.211 mii lei, 
pentru condiţii de muncă deosebite, respectiv vătămătoare, prin 
nerespectarea prevederilor legale. 

 angajarea şi decontarea fără respectarea prevederilor legale a unor cheltuieli 
în sumă de 296 mii lei, efectuate ca asistenţă naţională pentru dezvoltare. 

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregului minister însumează 10.006 mii lei, din 
care: 4.864 mii lei prejudicii şi 5.142 mii lei valori ale unor bunuri din domeniul public neluate în evidenţă. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

 inexistenţa unei reglementări cu privire la termenul în care taxele consulare şi 
alte venituri specifice ale misiunilor diplomatice, datorate bugetului de stat, 
trebuie virate în contul acestui buget. 

  
Punctul de vedere al 
conducerii MAE  

Cu privire la constatările identificate cu ocazia auditului financiar, conducerea 
MAE a contestat constatările echipei de audit, cu excepţia celor care au fost 
remediate/recuperate în timpul controlului.  
 

Măsuri În timpul misiunii de audit, conducerea MAE a luat următoarele măsuri 
operative, menţionate la prezentarea obiectivelor: 
 înregistrarea în evidenţa contabilă a unor obiecte de inventar, în valoare 

de 25 mii lei; 
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 stornarea amortizării în sumă de 57 mii lei, calculate eronat pentru 
imobile ce aparţin domeniului public al statului;  

 înregistrarea în evidenţa contabilă a unui imobil în valoare de 1.368 mii 
lei şi a amortizării aferente acestuia, în sumă de 103 mii lei;  

 stornarea din contul”Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
statului” a unei sume de 4.085 mii lei, care nu este de această natură şi 
înregistrarea ei în contul „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu 
gratuit”; 

 regularizarea debitelor existente şi corelarea evidenţelor contabile între 
centrală şi misiunile diplomatice cu privire la constituirea garanţiilor 
materiale de către gestionari; 

 majorarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public 
al statului, cu suma de 279 mii lei, reprezentând modernizările aduse 
acestora; 

 înregistrarea în evidenţa contabilă a unui imobil aparţinând domeniului 
public al statului, în valoare de 4.863 mii lei; 

 recuperarea de la persoanele în cauză şi virarea la buget a sumei de 2 
mii lei, reprezentând contravaloarea compensării chiriilor achitate pentru 
locuinţele unor salariaţi; 
 

Concluziile generale Concluziile generale rezultate în urma auditului financiar asupra contului de 
execuţie a bugetului MAE pe anul 2009 şi recomandările echipei de audit cu 
privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficienţelor 
constatate au fost următoarele: 
 nu poate fi certificată acurateţea şi veridicitatea datelor din contul de 

execuţie verificat; 
 s-a constatat existenţa unor abateri de la legalitate care au determinat 

producerea unor prejudicii; 
 

Opinia de audit:  
Echipa de auditori publici externi au exprimat o opinie de audit adversă  având în vedere nerespectarea 
întocmai a  legalităţii, realităţii şi regularităţii situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2009 de MAE.
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului MAE pe anul 2009. 
 

 

 

Secretariatul General al Guvernului 
 
 
Scurtă prezentare Activitatea Secretariatului General al Guvernului (SGG) este reglementată de 

Hotărârea Guvernului nr. 405/2007, cu modificări şi completări ulterioare. 
SGG funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
primului-ministru, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice 
aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, 
economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a primului-ministru, 
reprezentarea Guvernului şi a primului-ministru în faţa instanţelor judecătoreşti. 
 
Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate mai multe 
structuri, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile 
publice. Dintre acestea, a fost supus auditării Secretariatul de Stat pentru Culte 
ce asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul vieţii religioase, şi care, 
este organizat şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului. În auditarea situaţiilor financiare, Curtea de 
Conturi a avut următoarele obiective: 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări   
La Secretariatul General 
al Guvernului 

 nu au fost respectate prevederile din legea contabilităţii şi din Normele
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 
a acestuia, întrucât: 
 nu a fost organizată şi condusă contabilitatea conform prevederilor 

legale, în sensul că unele operaţiuni economice nu au fost efectuate în 
conformitate cu cadrul legal aplicabil fiecărei tip de operaţiuni, fiind 
înregistrată eronat în contul „Avans de trezorerie” suma de 511 mii lei 
pentru achiziţia unor bunuri de protocol sau alte materiale consumabile, 
cât şi pentru unele deplasări interne, deşi pentru această sumă 
beneficiarii nu au primit din casieria instituţiei avansuri în numerar pentru 
achiziţia şi plata acestor cheltuieli; 

 nu au fost respectate prevederile referitoare la momentul recunoaşterii 
cheltuielilor din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice 
şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, întrucât nu au fost aplicate 
politicile contabile adecvate prin neînregistrarea şi nerecunoaşterea, la 
momentul efectuării lor, a unor cheltuieli în sumă de 957 mii lei, 
încălcându-se astfel principiul contabilităţii pe bază de angajamente, 
potrivit căruia, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente, sunt 
recunoscute atunci când acestea se produc şi nu pe măsura încasării 
sau plăţii acestora. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor (care nu au generat prejudicii) 
constatate la nivelul SGG însumează 1.467 mii lei. 

 
La Secretariatul de Stat 
pentru Culte  
 

 s-a constatat neorganizarea evidenţei analitice a creditelor bugetare, a 
angajamentelor bugetare şi a celor legale, cu consecinţa neraportării prin 
contul de execuţie întocmit la 31.12.2010 a angajamentelor legale de plată în 
sumă de 66 mii lei. 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări   
La Secretariatul General 
al Guvernului 
 

 nu au fost respectate prevederile Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventive, întrucât controlul intern 
nefuncţionând în totalitate pe baza reglementărilor legale aplicabile, s-a 
constatat neconformitatea modalităţii de organizare şi exercitare a controlului 
financiar preventiv reglementat de OMF 522/2003, în sensul că, Secretariatul 
General al Guvernului nu a particularizat şi nu a actualizat Cadrul general al 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi nu le-a înaintat spre 
avizare Direcţiei generale de control financiar preventiv din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, deşi în perioada 2003 - 2010 au apărut noi 
proiecte de operaţiuni sau noi acte normative care modifică pe cele 
existente, care stau la baza proiectelor de operaţiuni avizate. 

 
La Secretariatul de Stat 
pentru Culte  
 

 Structura de control intern/managerial nu a devenit operaţională, nefiind 
elaborate toate procedurile prevăzute de Codul controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial 
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Puncte de vedere divergente  

La Secretariatul General 
al Guvernului 
 

 Faţă de constatările prezentate nu au existat puncte de vedere divergente. 

 

La Secretariatul de Stat 
pentru Culte 
 

 Faţă de constatările prezentate nu au existat puncte de vedere divergente. 

 

Măsuri  
La Secretariatul General 
al Guvernului 
 

În timpul misiunii de audit conducerea SGG a luat măsuri operative de 
remediere a abaterilor consemnate, astfel: 
 operaţiunile efectuate eronat au fost corectate, suma de 957 mii lei fiind 

corectată pe seama rezultatului reportat; 
 a fost actualizat Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului 

financiar preventiv şi cu adresa nr. 16A/7033/24.11.2011 a fost transmis 
Ministerului Finanţelor Publice în vederea aprobării.  

 
La Secretariatul de Stat 
pentru Culte 
 

La Secretariatul de Stat pentru Culte nu au fost luate măsuri operative pentru 
remedierea abaterilor consemnate, fiind emisă decizie. 
 

Concluziile generale Concluziile generale rezultate în urma auditului financiar asupra contului de 
execuţie pe anul 2010 sunt următoarele: 

 Modul de administrare a patrimoniului statului, precum şi execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli nu sunt, sub toate aspectele, în concordanţă cu 
scopul, obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în totalitate principiile 
legalităţii şi regularităţii. 

 Situaţiile financiare nu oferă, în toate aspectele semnificative, o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată. 

 
Recomandări  

La Secretariatul General 
al Guvernului 
 

 Actualizarea Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar 
preventiv în funcţie de modificările apărute în activitate şi al cadrului legal 
aplicabil. 

La Secretariatul de Stat 
pentru Culte 
 

 Organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, prin 
conturile în afara bilanţului. 

 Organizarea, implementarea, menţinerea şi funcţionarea sistemului de 
control intern, conform normelor în vigoare. 

 
Opinia de audit:  
La Secretariatul General al Guvernului 
Ca urmare a constatărilor consemnate şi a concluziilor a fost emisă o opinie de audit de adversă. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010. 

 
La Secretariatul de Stat pentru Culte 
Ca urmare a constatărilor consemnate şi a concluziilor, echipa de audit a formulat o opinie de audit fără 
rezerve cu paragraf, de evidenţiere a unui aspect. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2010. 
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Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
Scurtă prezentare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este o instituţie de specialitate a 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) s-a înfiinţat prin 
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), şi 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrare a 
Participaţiilor Statului.   
Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului AVAS pe anul 2010 
a  avut următoarele obiective: 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
  neactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de 

Supraveghere şi Îndrumare (CSI) cu modificările cadrului legislativ referitoare 
la atribuţiile şi numărul membrilor săi. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Supraveghere şi 
Îndrumare nu a fost completat cu un nou atribut conferit de lege Consiliului, 
respectiv acela de a aviza şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al AVAS. De asemenea, în regulament nu s-a 
consemnat reducerea, de la 9 la 6, a numărului membrilor Consiliului. 

 nereguli în modul de înregistrare a rapoartelor de audit intern şi de 
implementare a recomandărilor propuse în acestea, respectiv: înregistrarea cu 
întârziere, la cabinetul preşedintelui AVAS, a unora din rapoartele de audit 
întocmite de Biroul de Audit Public din cadrul instituţiei; neimplementarea unui 
număr semnificativ de măsuri propuse în rapoartele de audit intern întocmite; 

 neelaborarea planului de control intern pentru anul 2010, contrar prevederilor 
Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern/managerial. 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

 Neconcordanţă între valoarea înregistrată în evidenţa contabilă şi valoarea 
înregistrată în evidenţa operativă, a participaţiilor AVAS la societăţile comerciale 
din portofoliu. 

La data de 31.12.2010, contul „Titluri de participare” înregistrează un sold debitor 
în sumă totală de 2.625.870 mii lei, în evidenţa operativă a titlurilor de participare 
valoarea acestora însumând 1.909.893 mii lei, constatându-se o diferenţă în 
minus faţă de evidenţa contabilă în valoare de 715.977 mii lei. 

Ca urmare a neefectuării regularizărilor în evidenţa contabilă a acestor diferenţe, 
situaţiile financiare, întocmite la data de 31.12.2010, nu oferă o imagine reală şi 
fidelă a participaţiilor AVAS la societăţile comerciale din portofoliu.  

De menţionat că, în anul 2011, a fost regularizată suma de 814 mii lei. 

Deficienţe privind modul de evidenţiere, urmărire şi clarificare a unor sume 
încasate de la diverşi debitori: 

 nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea în evidenţa contabilă a 
sumelor încasate în plus de la diverşi debitori. 

Din analiza analiticelor contului sintetic „Debitori ”, s-a constatat existenţa unor
solduri creditoare, care, în fapt, nu reprezintă drepturi de încasat, ci sunt 
considerate încasări în plus de la terţe persoane faţă de sumele datorate 
autorităţii. Aceste încasări ar fi trebuit înregistrate în contul „Creditori”, conform 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia. 
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Valoarea estimată, în timpul controlului, a acestei abateri este de 10.746 mii lei. 

Menţinerea acestor sume în creditul conturilor analitice ale contului sintetic 
„Debitori” are ca efect denaturarea informaţiei privind volumul creanţelor de 
încasat; 

 deficienţe privind modul de clarificare şi urmărire a sumelor încasate în plus de 
la diverşi debitori, evidenţiate în contul „Creditori”.  

Din situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2010, rezultă că AVAS 
înregistrează în contul „Creditori”, un sold creditor în sumă de 128.173 mii lei. 

Din analiza analiticelor contului „Creditori”, se constată că soldurile sunt 
considerate sume încasate în plus faţă de sumele datorate instituţiei şi care 
trebuiau restituite. 

În cadrul acestor solduri, trebuie menţionate următoarele sume: 

 975 mii lei, care reprezintă TVA încasat din vânzarea activelor prin 
executare silită pentru care trebuia aplicat regimul de simplificare prevăzut 
de Codul fiscal, în perioada iunie 2005-2008. Din totalul de 975 mii lei, 
suma de 959 mii lei are o vechime mai mare de cinci ani;  

 3.756 mii lei, care reprezintă sume încasate în plus de către AVAS, 
provenite din valorificarea creanţelor fiscale, peste valoarea creanţelor 
preluate prin Protocol de la Casele de Asigurări de Sănătate în anul 2004, 
în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate.  

Cu privire la această sumă, care are o vechime mai mare de cinci ani, Direcţia 
Economică a AVAS precizează că ”… Întrucât conturile instituţiei au fost 
blocate de către creditorii acesteia (creditori FNI, alte sentinţe judecătoreşti), 
AVAS s-a aflat în imposibilitatea de a restitui aceste sume…”. 

Prin nerestituirea sumelor în cauză, au fost încălcate prevederile Codului de 
procedură fiscală şi prevederile Codului Civil. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 

 Deficienţe privind înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor: 

 deficienţe privind înregistrarea şi urmărirea încasării creanţelor bancare, 
comerciale şi fiscale preluate de AVAB/AVAS în perioada 1999-2004, precum 
şi a creanţelor proprii: 

 nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii 
portofoliului de creanţe. 

S-a constatat neinventarierea creanţelor existente în evidenţa operativă a 
Direcţiei Creanţe. Creanţele au fost inventariate doar la nivelul postului 
bilanţier „Debitori”. 

Prin „Instrucţiunile privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, elaborate 
de AVAS ca anexă la Ordinul de inventariere, se prevede că ”Datorită 
specificului activităţii AVAS, creanţele faţă de terţi, care deţin ponderea
valorică în totalul soldurilor acestor conturi sunt supuse verificării şi 
confirmării prin punctaj al soldurilor, pe măsura aprobării introducerii 
acestora într-o metodă de valorificare”.  

Procedând în acest mod, au fost încălcate prevederile Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii şi nu a fost realizat scopul principal al 
inventarierii patrimoniului, respectiv acela de stabilire a situaţiei reale a 
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale 
AVAS, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să 
ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii; 

 menţinerea în evidenţele operativă şi contabilă a AVAS a unor drepturi de 
creanţă deţinute la societăţi comerciale radiate din evidenţele Registrului 
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Comerţului, precum şi la societăţi comerciale intrate în insolvenţă, pentru 
care instanţele judecătoreşti au decis încheierea procedurii de lichidare. 

Din volumul total al creanţelor, în sumă de 8.608.761 mii lei, aflate în sold 
la 31.12.2010, AVAS deţine creanţe, în sumă totală de 1.670.132 mii lei 
(19,4%), la un număr de 15.947 societăţi debitoare care au fost radiate sau 
urmează să fie radiate din evidenţele Registrului Comerţului, întrucât 
instanţele judecătoreşti, în temeiul legislaţiei privind procedura insolvenţei,
au pronunţat sentinţe prin care au decis încheiată procedura de faliment. 

De menţionat că, prin sentinţele pronunţate, instanţele judecătoreşti au 
decis admiterea sau respingerea atragerii răspunderii administratorilor sau 
a altor persoane în cazul societăţilor radiate din evidenţele Registrului 
Comerţului. 

Prin menţinerea în evidenţa contabilă a acestor creanţe, precum şi prin 
neevidenţierea drepturilor AVAS, rezultate prin atragerea răspunderii 
administratorilor sau a altor persoane în cazul societăţilor radiate, au fost 
încălcate prevederile legii contabilităţii şi ale Normelor Metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul 
de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia; 

 nedeclanşarea procedurii de executare silită pentru recuperarea creanţelor 
bancare deţinute la un număr însemnat de debitori, AVAS limitându-se la 
obţinerea aprobării referatului de executare din partea Comitetului Director şi, 
uneori, la comunicarea titlului executoriu societăţilor debitoare; 

 neurmărirea clarificării şi recuperării unor creanţe bancare, preluate în temeiul 
prevederilor legale privind restructurarea SC BRCE – BANCOREX SA şi 
fuziunea prin absorbţie a acestei bănci cu SC BCR SA; 

 neurmărirea recuperării creanţelor din vânzarea de acţiuni, în condiţiile în care:

 nu au fost puse în aplicare unele sentinţe emise de instanţele judecătoreşti 
în termenul legal de 3 ani prevăzut de Codul de Procedură Civilă; 

 instanţele judecătoreşti au constatat perimarea acţiunilor promovate de 
AVAS; 

 nu au fost aplicate metodele legale de recuperare a creanţelor, inclusiv 
aceea a promovării acţiunilor în instanţele judecătoreşti; 

 existenţa în evidenţa contabilă a unor creanţe/debite a căror încasare este 
incertă, reprezentând: 

 creanţe proprii - Dividende. 

 creanţe proprii - Debitori diverşi. 

Precizăm că, în condiţiile prezentate mai sus, şi având în vedere vechimea 
unor creanţe, posibilitatea recuperării lor este incertă, existând chiar condiţiile 
ca, în unele cazuri, dreptul de a solicita recuperarea să fie prescris. 

 
Opinia de audit: 
Urmare abaterilor constatate s-a emis o opinie de audit adversă, situaţie în care nu se emite certificat de 
conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pe anul 
2010. 
Pentru valorificarea constatărilor înscrise în Raportul de audit, Curtea de Conturi dispune măsuri prin 
decizie, pe care entitatea trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru 
stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, precum şi pentru 
intrarea în legalitate. 
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Ministerul Sănătăţii 

 
Scurtă prezentare Ministerul Sănătăţii (MS) este organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. 

Ministerul Sănătăţii are în subordine următoarele categorii de unităţi:  
 finanţate integral de la bugetul de stat: Direcţii de Sănătate Publică 

Judeţene, 3 institute, Academia de Ştiinţe Medicale, Agenţia Naţională de 
Transplant, Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale, Registrul 
Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi Spitalul 
Tichileşti; 

 finanţate integral din venituri proprii, din contracte încheiate prin sistemul de 
asigurări sociale de sănătate: 25 institute, 4 centre medicale, 19 spitale şi 
sanatorii; 

 finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: 6 Institute de 
Medicină Legală şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog. 

Sub autoritatea MS sunt CN „Unifarm” SA, SC „Sanevit 2003” SA şi SC 
Antibiotice SA Iaşi. 

Direcţiile de sănătate publică judeţene (DSP) şi a municipiului Bucureşti sunt 
servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică.  

 

Execuţia bugetului public în sănătate 
Contul general de execuţie a bugetului public de sănătate cuprinde atât veniturile cât şi cheltuielile. 

 
EXECUȚIA VENITURILOR - Contul de execuţie pentru bugetul veniturilor proprii încheiat la data de 
31.12.2010, se prezintă astfel: 

                                                                                                                             - mii lei - 

Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 
definitive 

Drepturi 
totale 

constatate 

Venituri 
încasate 

Grad 
de realizare faţă 

de buget 

Grad 
de realizare faţă de 

drepturile de 
încasat 

% 
0 1 2 3 4 5 

VENITURI TOTALE 1.770.678 1.119.430 1.100.531 62,15% 98,31 
Venituri din taxe generale pe cifra de 
afaceri, vânzări şi valoare adăugată 500.000 30.278 30.278 6,06% 100 

Venituri din accize şi taxa pe activităţi 
dăunătoare sănătăţii 

1.208.300 1.049.602 1.033.821 85,56% 98,50 

Venituri din dobânzi 3.000 351 351 11,7% 100 
Venituri din prestări servicii şi alte 
activităţi 936 328 294 31,4% 89,6 

Diverse venituri 58.442 38.871 35.787 61,24% 92,07 

 
Veniturile realizate în anul 2010 au fost în valoare de 1.100.531 mii lei şi reprezintă 62,15% faţă de 
prevederile aprobate în sumă de 1.770.678 mii lei. Gradul de realizare a veniturilor proprii raportate de 
Ministerul Sănătăţii faţă de drepturile constatate raportate prin contul de execuţie este de 98,31%. 
Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o au veniturile din accize şi taxa pe activităţile dăunătoare 
sănătăţii, în valoare de 1.033.821 mii lei, care reprezintă 93,94%. Gradul de colectare al acestor venituri 
este de 98,5%. 
Faptul că prevederile bugetare au fost considerabil mai mari decât drepturile constatate denotă o 
documentare defectuoasă în faza de elaborare a bugetului, prevederile bugetare nefiind fundamentate. 
Conform OG nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală colectarea acestor 
venituri se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale teritoriale - în contul 
Ministerului Sănătăţii. 
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EXECUȚIA CHELTUIELILOR - Contul de execuţie pentru cheltuieli al bugetului veniturilor proprii 
încheiat la data de 31.12.2010, se prezintă astfel: 

                                                                                                                                        - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

Credite 
bugetare 
definitive 

 

  
Angaja- 
mente 

bugetare 
 

Angaja- 
mente 
legale  

Plăţi 
efectuate 

Angajamente 
 legale de plătit 

Cheltuieli  
efective 

0 1 2 3 7 8 9 
CHELTUIELI- TOTAL  1.770.678 1.125.606 1.102.966 1.066.970 35.996 622.673 
1. Cheltuieli curente din care: 1.733.215 1.095.985 1.075.025 1.039.675 35.350 609.358 
   Cheltuieli de personal 8.190 5.003 4.157 3.533 624 2.872 
   Bunuri şi servicii 286.425 212.574 202.147 173.470 28.677 238.049 
   Transferuri 1.438.600 878.408 868.721 862.672 6.049 368.437 
2. Cheltuieli de capital 36.527 29.580 27.900 27.257 643 13.299 
A. Sănătate 1.769.742 1.125.565 1.102.925 1.066.932 35.993 622.657 
B. Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică 936 41 41 38 3 16 

EXCEDENT    33.561  -505.979 

 
Potrivit contului de execuţie pentru cheltuieli al bugetului veniturilor proprii, încheiat la 31.12.2010, au 
rezultat următoarele: 
 în anul 2010, angajamentele legale, în sumă 1.102.966 mii lei au fost mai mici decât creditele 

bugetare aprobate definitiv, de 1.770.678 mii lei, respectiv cu 667.712 mii lei, reprezentând 62% din 
nivelul creditelor bugetare aprobate. 

 Din totalul creditelor bugetare definitiv aprobate, în sumă de 1.770.678 mii lei, s-au efectuat plăţi în 
sumă de 1.066.970 mii lei, reprezentând 62% pentru finanţarea: 
 cheltuielilor curente în valoare de 1.039.675 mii lei, din care:  

- cheltuieli de personal - 3.533 mii lei; 
- cheltuieli bunuri şi servicii - 173.470 mii lei; 
- transferuri - 862.672 mii lei; 

 cheltuieli de capital în valoare de 27.257 mii lei. 
 Excedentul bugetului veniturilor proprii, în sumă de 33.561 mii lei, a fost determinat ca diferenţă între 

veniturile încasate şi plăţile efectuate, deşi în condiţiile contabilităţii de angajamente, acesta este de 
505.979 mii lei, stabilit ca diferenţă între drepturile de creanţă ale bugetului veniturilor proprii şi 
cheltuielile efective evidenţiate în anul 2010. 

 
II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE STAT AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 

 

EXECUȚIA CHELTUIELILOR - Contul de execuţie pentru cheltuieli al bugetului de stat încheiat la data de 
31.12.2010, se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                             - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 

Credite 
bugetare 
definitive 

 

  
Angaja- 
mente 

bugetare 
 

Angaja- 
mente 
legale  

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective 

0 1 2 3 7 8 9 
CHELTUIELI- TOTAL  5.346.327 5.221.645 5.229.815 5.199.201 30.614 5.383.641 
Transferuri din bugetul de stat 
către bugetul FNUASS 

3.216.839 3.216.839 3.216.839 3.216.839 - 3.216.839 

Sănătate 2.129.488 2.004.806 2.012.976 1.982.362 30.614 2.166.802 
Cheltuieli curente din care: 2.080.286 1.967.282 1.975.454 1.944.840 30.614 2.123.662 
   Cheltuieli de personal 224.374 224.120 223.865 223.109 756 218.744 
   Bunuri şi servicii 408.570 404.709 402.943 402.041 902 644.265 
   Transferuri 1.246.745 1.224.363 1.223.151 1.223.025 126 1.223.025 
   Alte transferuri 4.209 3.549 3.549 3.549 - 3.546 
   Proiecte cu finanţare din        

fonduri externe nerambursabile 
8.054 7.129 5.783 5.546 237 7.638 

   Cheltuieli aferente programelor 188.334 103.412 116.163 87.570 28.593 26.444 
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cu finanţare rambursabilă 
Cheltuieli de capital 49.202 47.429 47.427 47.427 - 43.140 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 

- - 9.905 - 9.905 - 9.905 - - 

 
 

Potrivit contului de execuţie al bugetului de stat, în anul 2010, rezultă următoarele: 
 în anul 2010, Ministerul Sănătăţii a încheiat angajamente legale în sumă de 5.229.815 mii lei şi a 

efectuat plăţi în sumă de 5.199.201 mii lei, rămânând la data de 31.12.2010 angajamente legale de plătit 
în sumă de 30.614 mii lei. 

 din totalul creditelor bugetare definitiv aprobate, în sumă de 5.346.327 mii lei, ponderea o deţin 
transferurile din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale 
de Sănătate, în sumă de 3.216.839 mii lei (60,2%). 

Din creditele bugetare rămase, în sumă de 2.129.488 mii lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 1.982.362 mii 
lei (93,1%) pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: 

 cheltuielilor curente în valoare de 1.944.840 mii lei, din care:  
o cheltuieli de personal - 223.109 mii lei; 
o cheltuieli bunuri şi servicii - 402.041 mii lei; 
o transferuri către unităţile subordonate - 1.226.574 mii lei; 
o cheltuieli cu proiectele finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile - 93.116 

mii lei; 
 cheltuieli de capital în valoare de 47.427 mii lei. 

În anul 2010 au fost aprobate credite bugetare definitive în valoare de 5.346.327 mii lei, cu 3.260.181 mii lei 
mai mult decât în anul 2009, respectiv s-a înregistrat o creştere a creditelor bugetare cu 256,28%. 

Această creştere a nivelului creditelor bugetare faţă de anul 2009 a fost determinată de alocarea de la 
bugetul de stat a sumei de 3.216.839 mii lei pentru plata obligaţiilor unităţilor sanitare, sumă care a fost 
prevăzută a fi transferată din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate. 

Creditele bugetare aprobate pe anul 2010 pentru finanţarea activităţii Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor 
subordonate, în sumă de 2.129.488 mii lei se situează aproximativ la nivelul creditelor bugetare definitiv 
aprobate pe anul 2009, în sumă de 2.086.146 mii lei. 
Misiunea de audit financiar asupra contului anual de execuţie a bugetului Ministerul Sănătăţii pe anul 2010 
s-a desfăşurat la sediul ministerului, şi la un număr de 7 DSP, respectiv Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, 
Galaţi, Harghita, Suceava, Vaslui şi a avut următoarele obiective: 

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
Constatări 
La Ministerul Sănătăţii  La elaborarea proiectului de buget pe anul 2010 nu s-a verificat realitatea şi 

necesitatea fondurilor solicitate de unităţile subordonate.  

Exemplificăm cu Institutul Naţional de Medicină Legală „Prof. dr. Mina 
Minovici”, care a solicitat fonduri pentru finanţarea cheltuielilor cu carburanţi şi 
lubrifianţi, cu 134 mii lei peste necesarul determinat în funcţie de consumul 
normat şi cele 8 autoturisme din patrimoniu, aprobându-i-se în mod nejustificat, 
suma de 170 mii lei în loc de 36 mii lei, ca urmare a reducerii cu 50% a 
creditelor bugetare alocate Institutului pentru carburanţi şi lubrifianţi 
nerespectându-se prevederile legislaţiei privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice. 

Prin aprobarea bugetului Institutului Naţional de Medicină Legală „Prof.dr. Mina 
Minovici”, fără ca sumele să fie fundamentate din punct de vedere al realităţii şi 
necesităţii fondurilor solicitate, Ministerul Sănătăţii nu a asigurat repartizarea şi 
utilizarea fondurilor publice cu economicitate şi eficienţă, creându-se premisele 
efectuării unor cheltuieli suplimentare, fără bază legală de către Institut, 
auditorul constatând o depăşire a consumului normat de combustibil cu 13.319 
litri, în valoare estimată de 57 mii lei. 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul Sănătăţii  la centralizarea şi întocmirea situaţiilor financiare anuale, nu s-au verificat şi 

analizat realitatea datelor înscrise în situaţiile financiare întocmite de unităţile 
subordonate, raportându-se astfel garanţii de bună execuţie, în sumă de 
91.973 mii lei la data de 31.12.2010, care în fapt reprezentau venituri cuvenite 
bugetului de stat. 

Această deficienţă provine de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale Bucureşti care a raportat prin datele înscrise în bilanţ şi 
în situaţia fluxurilor de trezorerie încheiate la 31.12.2010, un disponibil din 
mijloace cu destinaţie specială în sumă de 91.973 mii lei, reprezentând sume 
încasate în avans şi necuvenite până la momentul realizării prestaţiilor de 
specialiştii din departamentele profesionale. Ministerul nu a solicitat informaţii 
suplimentare privind natura sumei, astfel încât să poată identifica cu exactitate 
componenţa şi sursele creării acestui disponibil.  

În fapt, suma reprezintă încasarea contravalorii tarifelor privind autorizaţia de 
funcţionare, plătită de unităţile de distribuţie a medicamentelor şi din taxa de 
autorizare de punere pe piaţă, plătită de solicitanţii autorizaţiei, sumă pe care
Agenţia trebuia să o vireze la bugetul de stat potrivit prevederilor legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prin care 
Agenţia a fost reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul 
de stat.  

Astfel, Ministerul Sănătăţii a raportat, în mod eronat, prin situaţiile financiare 
centralizate încheiate la 31.12.2010 un disponibil din mijloace cu destinaţie 
specială mai mare cu 91.973 mii lei, denaturând imaginea reală a poziţiei 
financiare. 

În mod eronat, în nota explicativă privind situaţiile financiare întocmite la 
31.12.2010, Ministerul Sănătăţii precizează că sursa disponibilului din mijloace 
cu destinaţie specială, raportat în Anexa 14, reprezintă „garanţii de bună 
execuţie”.  

 Ministerul Sănătăţii nu a luat măsuri imediate de stabilire şi de recuperare a 
prejudiciilor rezultate urmare a faptelor constatate de către organele interne de 
control care au efectuat controale la unităţile subordonate, în baza ordinelor 
emise de ordonatorul principal de credite.  

Deşi organele interne de control ale ministerului au constatat fapte generatoare 
de prejudicii la Agenţia Naţională de Transplant, nu s-a procedat la stabilirea şi 
recuperarea acestora. În timpul misiunii de audit financiar, echipa de audit a 
constatat şi cuantificat cheltuieli fără bază legală reprezentând contravaloarea 
combustibilului şi a altor produse decontate peste nivelul normat, abateri 
prezentate în nota de constatare.  

 

 

La structurile teritoriale 

Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale 

 garanţiile bancare pentru menţinerea ofertei depuse, încasate în perioada 
2010-2011, garanţiile de bună execuţie constituite în aceeaşi perioadă, nu au 
fost reflectate în evidenţa extracontabilă, respectiv în Contul 8048 „Garanţii 
bancare pentru oferta depusă” şi în Contul 8049 „Garanţie bancară pentru 
bună execuţie” (DSP Brăila). 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
 

La structurile teritoriale 

Cu privire la mediul de control intern 

 nu au fost formalizate proceduri operaţionale pentru toate activităţile 
desfăşurate de entitate, iar cele care există nu sunt implementate sau nu 
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corespund în totalitate cerinţelor activităţii entităţii;  

 nu a fost actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern; 

 nu au fost identificate, evaluate şi monitorizate sistematic, riscurile privind 
activităţile/operaţiunile desfăşurate de toate compartimentele cu scopul de a 
stabili controalele interne corespunzătoare; 

 nu a fost elaborat un cod de conduită propriu; 

 nu s-a întocmit registrul riscurilor şi nu a fost implementată performanţa şi 
managementul riscului (DSP: Bihor, Vaslui, Harghita şi Galaţi). 

 
 

La structurile teritoriale 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea auditului public intern 

 nu există un program de audit strategic, care să permită urmărirea auditării, cel 
puţin o dată la 3 ani, a activităţilor desfăşurate de entitatea publică, inclusiv 
asupra activităţii entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;  

 proiectul planului anual de audit public intern nu a fost însoţit de un referat de 
justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit cuprinse în 
plan, referat care să cuprindă pentru fiecare misiune de audit public intern, 
rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal şi alte elemente de 
fundamentare, care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective; 

 în cadrul entităţilor auditate, au fost planificate şi realizate misiuni de audit care 
vizează auditul de regularitate, nefiind planificate şi realizate şi misiuni de audit 
privind auditul de sistem prin care se evaluează sistemele de conducere şi de 
control intern urmărindu-se dacă acestea funcţionează economic, eficace şi 
eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru 
corectarea acestora, precum şi auditul performanţei care examinează dacă 
criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice 
sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt 
conforme cu obiectivele, aşa cum prevăd actele normative în vigoare privind 
auditul public intern; 

 la întocmirea planului de audit nu a fost efectuată procedura P-06 „Elaborarea 
programului de audit"; 

 nu a fost întocmit Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului; 

 nu s-a urmărit modul de implementare a recomandărilor la entităţile auditate, 
nefiind astfel realizată Procedura P - 18 „Urmărirea recomandărilor" (DSP: 
Bihor, Brăila şi Galaţi). 

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat 
La Ministerul Sănătăţii  în perioada 07.10.2009-31.12.2010, Ministerul Sănătăţii nu a organizat 

corespunzător activitatea de realizare a veniturilor (constatarea, evidenţierea şi 
urmărirea încasării veniturilor), reprezentând contribuţii trimestriale datorate de 
către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care 
realizează încasări din comercializarea medicamentelor în România, precum şi 
de către persoanele juridice care au obţinut dreptul de comercializare direct de 
la deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă care nu desfăşoară în România 
activităţi de comercializare a medicamentelor.  

Cauzele care au condus la producerea acestei abateri au fost, pe de o parte
emiterea  cu întârziere a Ordinului comun nr. 928/591/2010, cu circa 7 luni 
după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 104/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
iar pe de altă parte lipsa prevederii în acest ordin a obligaţiei de a raporta şi 
valoarea încasărilor, prin depunerea declaraţiilor care să cuprindă indicatorii pe 
baza cărora se stabileşte contribuţia la bugetul veniturilor proprii ale 
Ministerului Sănătăţii, aşa cum se prevedea în OUG nr. 104/2009. 

Deşi Ministerul Sănătăţii dispunea de informaţii privitoare la deţinătorii de 
autorizaţii de punere pe piaţă, din situaţia care a fost înaintată încă din data de 
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05.07.2010 cu adresa nr. 45753E/45771E/02.07.2010 de către Agenţia 
Naţională a Medicamentului, acesta nu a luat măsuri pentru stabilirea, 
evidenţierea şi urmărirea încasării contribuţiilor de la toate persoanele juridice 
plătitoare. 

Din verificarea efectuată a rezultat că niciuna din direcţiile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătăţii nu are ca atribuţii urmărirea încasării creanţelor şi 
transmiterii către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a situaţiei 
încasărilor din contribuţii datorate de persoanele juridice menţionate mai sus. 

Ministerul Sănătăţii nu a întreprins nici un demers către Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate care să conducă la încasarea veniturilor de la toate
persoanele juridice plătitoare şi nici nu a comunicat Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate faptul că persoanele juridice plătitoare notificate de 
aceasta nu au virat sumele notificate datorate Ministerului Sănătăţii, în scopul 
asigurării calculării şi încasării accesoriilor pentru sumele neîncasate la 
termenul şi în cuantumul datorat, potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 

De asemenea, din analiza contului de execuţie al veniturilor proprii s-a constatat 
că Ministerul Sănătăţii nu a raportat, în coloana 5 „Drepturi constatate din anul 
curent” şi coloana 8 „Drepturi constatate de încasat”, sumele datorate de 
persoanele juridice plătitoare notificate de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, de 108.850 mii lei (coloana 5) şi nici suma de 78.572 mii lei (coloana 8), 
reprezentând drepturi constatate neîncasate. 

Valoarea estimată a abaterii constatate este de 371.324 mii lei şi reprezintă 
venituri din contribuţii datorate de persoanele juridice plătitoare, neurmărite şi 
neîncasate la bugetul Ministerului Sănătăţii. Situaţiile financiare au fost denaturate 
şi prin neraportarea „Drepturilor constatate din anul curent” în sumă de 108.850 
mii lei şi a „Drepturilor constatate de încasat” în sumă de 78.572 mii lei. 

Nerealizarea veniturilor proprii ale Ministerului Sănătăţii la termenele legale şi 
la nivelul programat a condus la neasigurarea finanţării activităţilor desfăşurate 
de Ministerul Sănătăţii care, potrivit legii, aveau această sursă. 

Emiterea cu întârziere a normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi fără să cuprindă toate 
obligaţiile persoanelor juridice plătitoare a condus la nedeterminarea reală a 
creanţelor, precum şi la menţinerea relaţiilor contractuale ale Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate teritoriale cu 
persoanele juridice care nu şi-au declarat şi achitat obligaţiile de plată, potrivit 
prevederilor legale, în condiţii care contravin cadrului legal.  

La structurile teritoriale  din verificarea datelor înscrise în registrele de evidenţă ale laboratoarelor cu 
privire la buletinele de analiza medicală au rezultat o serie de neconcordanţe 
între evidenţa analitică a solicitărilor de analize şi buletinele de analiză 
eliberate, rezultând venituri de realizat ale entităţii mai mari decât veniturile 
încasate efectiv (DSP Bihor). 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La structurile teritoriale Cu referire la evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii 

generale a patrimoniului 

 nu s-a procedat la evaluarea fiecărui element de patrimoniu la valoarea 
actuală, denumită valoare de inventar, aşa cum reglementează Normele
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii (DSP Brăila). 

Cu referire la inventarierea generală a patrimoniului 

 pentru anul 2010, nu au fost inventariate obiective de investiţii în curs de 
execuţie, în valoarea de 1.396 mii lei, reflectate în balanţa de verificare 
întocmită la 31.12.2010 (DSP Brăila). 



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 353 
 

Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor, precum şi a modului 
de efectuare a plaţilor din fondurile publice 

 majorarea nejustificată a cheltuielilor din bugetul de stat cu suma de 211 mii 
lei, pentru cheltuieli de personal aferente activităţii de prestări servicii medicale 
cu plată, efectuată la cererea persoanelor fizice şi juridice, activitate care 
potrivit cadrului legal, este finanţată integral din venituri proprii. 

Deşi această activitate a fost organizată ca activitate finanţată integral din 
venituri proprii, metodologia de calcul şi de regularizare a cotei de cheltuieli de 
personal ce trebuia finanţată din venituri proprii a fost aplicată doar pentru 
cheltuielile înregistrate în trimestrul IV al anului financiar 2010 (DSP: Bihor şi 
Harghita). 

 

Recomandări  aprobarea bugetelor unităţilor subordonate numai pe baza unor fundamentări 
reale din care să rezulte necesitatea şi legalitatea fondurilor solicitate; 

 verificarea şi analiza situaţiilor financiare întocmite de unităţile subordonate, 
astfel încât datele înscrise în situaţiile financiare centralizate să reflecte o 
imagine reală a poziţiei financiare; 

 desemnarea unei structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii care 
să asigure încasarea veniturilor proprii ale ministerului şi controlul acestora; 

 valorificarea imediată a constatărilor efectuate de echipele de control din 
cadrul instituţiei. 

 
Opinia de audit:  
Valoarea totală a erorilor/abaterilor identificate urmare acţiunii de audit financiar, în sumă de 638.250 mii 
lei, depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit, în sumă de 31.331 mii lei, motiv pentru care auditorii publici au 
formulat o opinie de audit adversă. 

 

 

 

Spitale publice şi alte entităţi din domeniul sănătăţii 
 
Misiunile de audit financiar asupra conturilor de execuţie a bugetelor unităţilor sanitare finanţate din 
venituri proprii au avut în vedere următoarele obiective: 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
Constatări  elaborarea şi fundamentarea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli

ale spitalelor verificate nu s-a efectuat pe baza centralizării propunerilor 
prezentate de conducătorii secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului, atât din punct de vedere al estimării veniturilor din servicii 
medicale, cât şi din punct de vedere al cheltuielilor necesare desfăşurării 
activităţii medicale, la: 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgovişte-Dâmboviţa, Spitalul de Psihiatrie Zam-Hunedoara, 
Spitalul Judeţean Botoşani, Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie 
Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti. 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
 Cu privire la concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă 

cu cele din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de 
verificare şi înscrise în situaţiile financiare: 

 neîntocmirea documentelor primare justificative care să ateste 
achiziţionarea medicamentelor, a bunurilor, execuţia lucrărilor de reparaţii 
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a condus la neconcordanţa datelor înscrise în evidenţele tehnico-
operative cu cele din evidenţele financiar-contabile de către: Spitalul 
Orăşenesc Oraviţa, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, 
Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul Municipal de Urgenţă 
Caransebeş, Spitalul Municipal Oneşti, Spitalul Orăşenesc Tg. 
Cărbuneşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul Clinic de 
Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti. 
 

Cu privire la reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în 
bilanţul contabil şi contul anual de execuţie bugetară 

  neevidenţierea, creditelor bugetare definitive, a angajamentelor bugetare 
şi legale în sumă de 726 mii lei (Institutul Naţional Endocrinologie 
„Parhon”); 

 neînregistrarea în evidentele contabile a tuturor materialelor sanitare 
achiziţionate, a activelor, drepturilor şi obligaţiilor, în sumă de 808 mii lei, 
la: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul Orăşenesc Buhuşi, 
Spitalul de Boli Infecţioase Dermato-Venerice şi Psihiatrie Baia Mare, 
Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri 
Bucureşti; 

 înregistrări eronate în evidenţele contabile, cât şi în contul de execuţie, la: 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan, Institutul Naţional 
Endocrinologie „Parhon, Spitalul Orăşenesc Oraviţa, Spitalul Municipal 
Oneşti, Spitalul Clinic Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, 
Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, Spitalul 
Urgenţă Fogolyan Kristof Sf Gheorghe, Institutul Naţional de Neurologie 
şi Boli Neurovasculare - Bucureşti, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung 
Moldovenesc, Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Piteşti, Sanatoriu TBC Moroieni, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte, Spitalul Orăşenesc Făurei, Spitalul de Urgenţă Tg. Jiu, 
Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe - Botoşani, Spitalul Orăşenesc 
Rovinari, Spitalul Orăşenesc Bagdad - Tulcea, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Spitalul de 
Urgenţă Pietroşani, Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan, Spital Clinic de 
Urgenţă Bagdasar Arseni - Bucureşti, Spitalul Boli Cronice Crasna, 
Spitalul Orăşenesc Tuşnad, Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie 
Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti; 

 neevidenţierea în conturi speciale a garanţiei de bună execuţie la: 
Institutul Naţional Neurologie şi Boli Neurovasculare, Spitalul Clinic de 
Urgenţă Sf. Ioan - Bucureşti, Spitalul de Urgenţă Fogolyan Kristof Sf. 
Gheorghe-Covasna; 

 neconducerea evidenţei analitice a activelor fixe, în sumă de 22.726 mii 
lei, la Spitalul Pneumoftiziologie Bisericani - Neamţ. 

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat -
Constatări 
  nefacturarea, neînregistrarea şi neîncasarea veniturilor de realizat din 

servicii medicale spitaliceşti, în anul 2010, în sumă totală de 8.673 mii lei, 
peste valoarea contractelor încheiate cu Casele de Asigurări de Sănătate 
teritoriale, (Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” 
Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 
Arsuri Bucureşti, Spitalul Judeţean Botoşani, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Brăila, Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoşani, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina);  

 neînregistrarea, neurmărirea, neîncasarea veniturilor proprii, 
reprezentând contravaloarea: chiriei, a penalităţilor din contractele de 
prestări servicii, a taxelor de internare, a creanţelor din serviciile 
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medicale, precum şi a valorificării deşeurilor rezultate în urma casării 
bunurilor, la: Spitalul Judeţean Ilfov, Spitalul de Psihiatrie Zam -
Hunedoara, Spitalul Judeţean Botoşani, Sanatoriu TBC Moroieni, Spitalul 
Orăşenesc Măcin, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba-Iulia, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul Municipal Oneşti, Spitalul 
Orăşenesc Buhuşi, Spitalul Sf. Pantelimon Focşani, Institutul Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare - Bucureşti, Spitalul Judeţean Urgenţă 
Târgovişte, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Clinic de 
Urgenţă Bagdasar Arseni - Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.Ioan, 
Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. „Dr.CC Iliescu”, Spitalul 
Pneumoftiziologie „Sf. Stefan”, Spitalul Judeţean Ilfov. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
 Cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale reglementărilor privind 
inventarierea bunurilor din domeniul public al statului 

 neînregistrarea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a unor 
bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului constând în terenuri şi 
clădiri, aflate în administrarea entităţii, de către: Institutul Clinic de 
Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, Institutul Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare - Bucureşti; 

 nerespectarea prevederilor legale privind predarea-preluarea 
patrimoniului cu ocazia reorganizării institutului, la: Spitalul Clinic Boli 
Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, Institutul Clinic de Uronefrologie 
şi Transplant Renal Fundeni; 

 transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii laboratorului, fără 
aprobarea autorităţii deliberative la Spitalul Judeţean Botoşani. 

 Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare 
conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi 
a destinaţiei stabilite 

 plata nelegală a unor lucrări de reparaţii capitale neexecutate de 
constructor, achitate pe baza unor documente justificative întocmite 
nelegal, la: Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Zalău, Spitalul de Urgenţă Fogolyan Kristof Sf. Gheorghe, 
Spitalul orăşenesc Cugir, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, 
Spitalul de Urgenţă Drobeta Turnu Severin; 

 s-au efectuat cheltuieli nelegale în sumă de 44 mii lei, reprezentând 
drepturi de personal care au fost stabilite şi aprobate în anii anteriori fără 
respectarea prevederilor legale, la Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie 
Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti. 

 acceptarea la plată a contravalorii unor bunuri şi servicii nerecepţionate, 
neefectuate constând în: plata onorariilor de asistenţă juridică, reparaţii 
curente supradimensionate în situaţiile de lucrări, tichete de masă 
acordate necuvenit, la: Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. „Dr. CC 
Iliescu”, Spitalul Pneumoftiziologie „Sf. Stefan”, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba-Iulia, Spitalul Orăşenesc Cugir, Institutul Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare - Bucureşti, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Reşiţa, Spitalul Boli Cronice Crasna, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Piteşti, Spitalul Judeţean Botoşani, Spitalul Municipal Oneşti, 
Spitalul Orăşenesc Buhuşi, Spitalul Orăşenesc Oraviţa, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Brăila, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, 
Spitalul Pneumoftiziologie Bisericani - Neamţ. 
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 Cu privire la obligaţiile cuvenite bugetului de stat şi ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 

 nevirarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, la: Spitalul Orăşenesc 
Gura Humorului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Spitalul de 
Urgenţă Tg. Jiu, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Spitalul Orăşenesc 
Făurei, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Institutul Naţional de 
Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti; 

 nu a fost recuperat de la executant, în vederea regularizării cu bugetul 
statului, avansul acordat pentru obiectivele de investiţii, care până la 
sfârşitul anului nu au fost finalizate (Spitalul Urziceni). 

 Cu privire la efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a 
rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de 
publicitate imobiliară, asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale 

 neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale de activ şi de 
pasiv, precum şi neefectuarea reevaluării activelor, la: Spitalul de Boli 
Cronice Baia Sprie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba - Iulia, Spitalul Municipal Oneşti, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul 
Orăşenesc Cugir, Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul Urgenţă 
Fogolyan Kristof Sf. Gheorghe, Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu, Spitalul 
de Boli Infecţioase Dermato-venerice şi Psihiatrie Baia Mare, Spitalul de 
Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Spitalul de Urgenţă Tg. Jiu, Spitalul 
Judeţean Slobozia, Spitalul Pneumoftiziologie Bisericani - Neamţ, Spitalul 
Orăşenesc Tuşnad, Academia de Știinţe Medicale, Institutul Naţional de 
Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă 
de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti;  

 scoaterea din funcţiune a unor bunuri active fixe corporale şi bunuri de 
natura obiectelor de inventar şi înstrăinarea acestora, fără respectarea 
prevederilor legale (Academia de Știinţe Medicale). 

 în urma efectuării inventarierii au fost propuse spre casare bunuri pentru 
care nu s-a procedat la scoaterea din funcţiune şi nici la valorificarea 
acestora la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. 

 Cu privire la constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de 
activităţi conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de actele 
normative prin care a fost înfiinţată entitatea 

 bugetul unităţilor sanitare nu a fost reîntregit prin neevidenţierea, 
neurmărirea şi neiniţierea procedurilor legale de recuperare a debitelor 
reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru pacienţii agresaţi sau 
accidentaţi, la: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, Spitalul Orăşenesc 
Cugir, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bagdasar Arseni - Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan -
Bucureşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina, Spitalul Orăşenesc Oraviţa, Spitalul Orăşenesc 
Babadag; 

 neevidenţierea şi neconstituirea sumelor privind fondul de dezvoltare a 
spitalului, la: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba - Iulia, Spitalul Orăşenesc 
Taşnad, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Spital Judeţean de 
Urgenţă Bistriţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Spital Judeţean de 
Urgenţă Slatina, Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul 
Pneumoftiziologie Sf. Stefan - Bucureşti, Spitalul Orăşenesc Beclean, 
Spitalul Orăşenesc Măcin, Spitalul Orăşenesc Babadag, Spitalul de Boli 
Cronice Crasna, Spitalul Comunal Vidra - Vrancea; 

 necalcularea, neînregistrarea şi neurmărirea debitelor din drepturi 
salariale acordate necuvenit, la. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, 
Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni - Bucureşti, Sanatoriu TBC 
Moroieni; 



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 357 
 

  nu au fost întreprinse demersurile prevăzute de lege în vederea 
recuperării debitelor, astfel încât pentru acestea să nu intervină 
prescripţia, la: Spitalele Judeţene de Urgenţă Piteşti şi Vâlcea; 

 

Cu privire la organizarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor de management şi control intern 
  din verificarea modului de desfăşurare a activităţii de audit public intern în 

anul 2010, au fost constatate abateri de la prevederile legale, atât în ceea 
ce priveşte întocmirea şi realizarea planului de audit, cât şi în ceea ce 
priveşte valorificarea rezultatelor misiunilor de audit (Institutul Naţional de 
Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti). 

 nu au fost elaborate proceduri de lucru pentru toate activităţile desfăşurate 
de entitate, iar cele care există nu sunt aplicate sau nu corespund în 
totalitate cerinţelor activităţii entităţii, nefiind elaborat planul de management 
pe fiecare compartiment al entităţii (Academia de Știinţe Medicale, Institutul 
Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti); 

 nu a fost dispusă adaptarea la specificul instituţiei a Cadrului general al 
proiectelor de operaţiuni supuse verificării, particularizarea acestora şi 
detalierea prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificării 
pentru fiecare operaţiune specifică (Academia de Știinţe Medicale); 

  

 
 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
 

Scurtă prezentare Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010 s-a desfăşurat la sediul acestui 
minister şi la următoarele unităţi subordonate: Centrul Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale „CERONAV” 
Constanţa, Autoritatea Navală Română şi Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, şi a 
avut următoarele obiective: 

  

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 nerespectarea prevederilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi a 
instrucţiunilor de aplicare a acestuia, referitoare la înregistrarea cheltuielilor 
instituţiilor publice, în sensul că au fost înregistrate eronat: 

 cheltuielile de cazare şi transport aferente deplasărilor interne şi externe 
în contul de cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte 
drepturi salariale corect fiind contul „Cheltuieli cu deplasări, detaşări, 
transferări"; 

 cheltuielile cu primele de asigurare în contul „Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi” în loc de contul „Cheltuieli cu prime de asigurare”; 

 cheltuielile de întreţinere şi reparaţii în contul „Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi" în loc de contul „Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii”; 

 cheltuielile cu onorariile plătite pentru achiziţionarea de servicii juridice în 
contul "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi” în loc de contul 
"Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile". 

 neconcordanţa cheltuielilor reflectate în balanţa de verificare şi în Contul de 
execuţie bugetară la 31 decembrie 2010, reprezentând deplasări interne, 
detaşări şi transferări. 
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Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La unităţile subordonate  nu s-a acordat viza de control financiar preventiv propriu pentru contractele 

de achiziţii publice, de concesionare şi de închiriere, încălcându-se astfel 
prevederile legale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, în 
acest sens nefiind asigurate condiţiile pentru o evaluare completă a riscurilor 
asociate actelor de gestiune a patrimoniului (Autoritatea Navală Română); 

 nu a fost organizată activitatea de control intern, încălcându-se astfel 
prevederile legale privind Codul controlului intern/managerial, standardele 
de control intern/managerial la entităţile publice şi dezvoltarea sistemelor de 
control intern/managerial, în sensul că nu au fost stabilite obiectivele 
generale şi specifice şi nu au fost elaborate procedurile operaţionale (Clubul 
Sportiv Rapid Bucureşti). 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 nereevaluarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, 
încălcându-se astfel prevederile legale privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 nerespectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în 
utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului prin 
neprioritizarea cheltuielilor în funcţie de scadenţa la plată a facturilor, 
întrucât prin unele cereri lunare de deschidere de credite au fost decontate 
facturi cu scadenţă viitoare, iar în alte cereri lunare de deschideri de credite
au fost decontate facturi cu scadenţă la plată depăşită cu mai mult de 30 de 
zile; 

 nerespectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în 
utilizarea fondurilor publice acordate pentru subvenţiile pentru transportul 
feroviar public de călători, întrucât: 

 au fost încheiate angajamente legale mai mari decât angajamentele 
bugetare; 

 nu au fost reglementate criteriile de stabilire a pachetului minim social; 

 acordarea subvenţiei pentru transportul feroviar de călători s-a făcut fără 
actualizarea „sumelor ce se alocă de la bugetul de stat” prevăzute în 
contractele de servicii publice; 

 nu au fost respectate prevederile legale privind repartizarea subvenţiei pe 
operatorii de transport feroviar şi strategia în domeniu; 

 nu au fost respectate prevederile legale privind asigurarea subvenţiilor în 
mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au 
contracte de servicii publice; 

 pachetul minim social a fost supradimensionat şi nu a fost corelat cu 
cererea de transport, cu celelalte tipuri de transport alternativ utilizate şi 
nici cu prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie în 
bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;  

 nu au fost corelate datele din deconturile justificative cu prevederile 
contractelor de servicii, fapt care nu permite verificarea respectării 
condiţiilor prevăzute în Contractele de servicii publice şi nici verificarea 
încadrării operatorilor de transport feroviar în nivelul compensaţiei/tren 
km, aprobată prin Contractele de servicii publice. 

La CERONAV 
Constanţa 

 nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor -
nediminuarea diurnei de deplasare în străinătate cu 25%, potrivit 
dispoziţiilor legale; 
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 nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea penalităţilor prevăzute în 
contractele de prestări servicii şi de închiriere - venituri proprii ale instituţiei 
publice. 

 

La ANR  menţinerea nejustificată în evidenţa contabilă, în conturile "Clienţi cu termen 
peste un an" şi "Clienţi incerţi sau în litigiu" a unor sume reprezentând 
creanţe neîncasate în termenul legal, pentru o parte din acestea 
nemaiputându-se exercita dreptul de acţiune, încălcându-se astfel 
prevederile legale privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale 
instituţiilor publice la 31 decembrie 2010; 

 efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând taxa pe clădiri aferentă 
spaţiilor închiriate unor operatori economici, încălcându-se astfel 
prevederile Codului fiscal; 

 neurmărirea respectării prevederilor contractuale referitoare la constituirea 
garanţiei de bună execuţie, încălcându-se astfel prevederile legale privind 
achiziţiile publice. Deficienţa a fost înlăturată în timpul misiunii de audit 
financiar. 

 

La Clubul Sportiv Rapid 
Bucureşti 

 organizarea necorespunzătoare a evidenţelor extracontabile privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare în sensul 
neevidenţierii angajamentelor legale şi bugetare, încălcându-se astfel 
prevederile legale privind finanţele publice. Datorită neevidenţierii prin 
conturile extrabilanţiere a angajamentelor bugetare şi legale, în contul de 
execuţie a bugetului instituţiei publice au fost raportate date neconforme la 
data de 31.12.2010; 

 neclarificarea cu ocazia inventarierilor anuale şi menţinerea unor sume în 
contul „Imobilizări corporale în curs” în valoare de 1.228 mii lei, cu o 
vechime foarte mare, încălcându-se astfel prevederile legale privind 
contabilitatea instituţiilor publice referitoare la inventarierea generală a 
elementelor de activ şi de pasiv; 

 neefectuarea la termenele legale a reevaluării activelor necurente de natura 
terenurilor şi a clădirilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
entităţii, încălcându-se prevederile legale privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

 neefectuarea demersurilor pentru înscrierea terenurilor şi clădirilor, aflate în 
administrarea entităţii, în Cartea funciară, conform prevederilor legale; 

 nerespectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în 
gestionarea fondurilor, prin încheierea unui contract de închiriere a 
stadionului Giuleşti, prin care instituţia publică şi-a asumat obligaţia plăţii 
taxelor pe clădiri, sarcină care potrivit legii revine locatarului. 

 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul întregului minister însumează 53 mii lei, iar
abaterile financiar contabile au fost în sumă de 205 mii lei. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

 În domeniul subvenţiilor pentru transportul feroviar de călători: 

 utilizarea unor exprimări contradictorii sau interpretabile în legislaţie; 

 nereglementarea unor criterii de stabilire a pachetului minim social pentru 
transportul feroviar de călători; 

 nereglementarea unor limite maxime de subvenţionare a costurilor 
pachetului minim social pentru transportul feroviar de călători. 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia auditului financiar conducerile
MTI şi ale instituţiilor publice din subordine au contestat 7 din cele 16 măsuri 
dispuse prin decizii, Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins 
contestaţiile. 
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Măsuri operative  

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 a corectat înregistrările contabile în evidenţa contabilă în anul 2011. 

 
 
 

Autoritatea Navală 
Română 

 pentru stabilirea corectă a taxei pe clădiri a iniţiat diligenţe la instituţiile 
specializate în scopul obţinerii unor precizări suplimentare privind „plata 
impozitului pe clădire pentru spaţiile închiriate”; 

 a solicitat prestatorului de servicii în cauză constituirea garanţiei de bună 
execuţie în condiţiile contractului încheiat, iar acesta a depus garanţia de 
bună execuţie; 

 ordonatorul de credite a emis decizie internă prin care a fost desemnată 
persoana care va exercita controlul financiar asupra contractelor 
încheiate de către entitate. 

 

Concluzii  

La Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 

 modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum 
şi execuţia bugetului nu sunt sub toate aspectele, în concordanţă cu 
scopul, obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în totalitate 
principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată. 

La Clubul Sportiv Rapid 
Bucureşti 

 

 modul de administrare a patrimoniului privat al statului, precum şi 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli nu sunt sub toate aspectele, în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în 
totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; 

 situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată. 

 

Recomandări  

La Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 

 reevaluarea tuturor activelor fixe corporale existente în patrimoniului 
Ministerului Transportului şi Infrastructurii; 

 corectarea erorilor contabile identificate cu ocazia auditului financiar în 
conformitate cu prevederile legale; 

 analiza diferenţelor constatate între datele din balanţa de verificare şi 
cele din contul de execuţie la data de 31.12.2010 şi corectarea erorilor; 

 amendarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea 
sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate 
de unii agenţi economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, cu prevederi prin care: 

 să se coreleze indicatorii din contractele de servicii publice de transport 
feroviar de călători cu indicatorii prevăzuţi în deconturile de acordare a 
subvenţiei pentru transportul feroviar public de călători;  

 să se reglementeze acordarea sumelor de la bugetul de stat pe baza 
facturilor şi în ordinea scadenţelor la plată a acestora; 

 revizuirea legislaţiei privind subvenţionarea transportului feroviar public 
de călători în concordanţă cu principiile economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii. 

La Autoritatea Navală 
Română  

 

 analiza structurii creanţelor pentru care nu se mai poate exercita dreptul 
la acţiune, precum şi a celor care fac obiectul insolvenţei, în cazul în care 
instanţa de judecată a decis închiderea procedurii de insolvenţă; 

 recuperarea sumelor achitate în mod nejustificat ca impozit pentru 
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clădirea închiriată în contextul în care această obligaţie fiscală revenea 
chiriaşilor. 

La „CERONAV” 
Constanţa 

 stabilirea şi încasarea penalităţilor aferente tuturor contractelor de 
prestări servicii şi stabilirea prejudiciului cauzat de nerespectarea 
prevederilor legale privind plata drepturilor salariaţilor proprii pe durata 
delegării în străinătate. 

La Clubul Sportiv Rapid 
Bucureşti 

 

 organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, 
prin conturile în afara bilanţului; 

 organizarea, implementarea, menţinerea şi funcţionarea sistemului de 
control intern; 

 efectuarea inventarierii imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie, 
analizarea şi clarificarea soldului contului „Imobilizări corporale în curs”; 

 reevaluarea activelor fixe de natura terenurilor şi clădirilor şi înregistrarea
în contabilitate a rezultatelor acesteia; 

 efectuarea lucrărilor cadastrale şi înscrierea în Cartea funciară a 
construcţiilor şi terenurilor proprietate privată a statului, aflate în 
administrare; 

 realizarea tuturor demersurilor în vederea eliminării din contractul prin 
care a fost închiriat stadionul Giuleşti, a oricăror clauze prin care s-au 
asumat nelegal obligaţii în sarcina locatorului Clubului. 

 

Opinia de audit:  
Având în vedere concluziile rezultate din misiunile de audit financiar desfăşurate atât la nivelul 
ministerului, cât şi la unităţile subordonate, auditorii publici externi au exprimat următoarele opinii de 
audit: 

 Opinie de audit adversă pentru bugetul MTI. 
 Opinie de audit fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect pentru bugetele

instituţiilor publice din subordine. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi al instituţiilor publice din subordine 
pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis 4 decizii prin care au fost dispuse 16 măsuri 
pe care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi unităţile subordonate trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru recuperarea prejudiciului şi pentru intrarea 
în legalitate.  

 
 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
 şi pentru Siguranţa Alimentelor  

 
Scurtă prezentare 
 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)
este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.  

În subordinea ANSVSA funcţionează următoarele instituţii publice cu
personalitate juridică: 
 Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - IDSA; 
 Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz 

Veterinar - ICPBMUV; 
 Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară - IISPV; 
 42 direcţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat. 
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Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului ANSVSA pe 
anul 2010 s-a desfăşurat la ANSVSA, la un număr de 21 de Direcţii judeţene 
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din subordinea ANSVSA, 
respectiv: Alba, Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, 
Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Suceava, Timiş, Tulcea, 
Vaslui, Vâlcea, la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală –(IDSA) şi la 
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar
– (ICPBMUV) şi a avut următoarele obiective: 

 

 Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
 Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare 

La ANSVSA  

 

 nu au fost respectate prevederile legii contabilităţii, întrucât: 

 nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă venituri reprezentând tarife din 
prestări servicii încasate în anul 2010 dar nefacturate de ANSVSA - aparat 
central. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii de audit.  

 ANSVSA nu deţine documente financiar-contabile justificative pentru 
bunurile în valoare de 90 mii lei, reprezentând active fixe, obiecte de 
inventar şi materiale consumabile, preluate de la Agenţia de Sănătate 
Publică a Ministerului Transportului şi Infrastructurii în baza HG nr. 
1.399/2009 privind reorganizarea unor unităţi aflate în subordinea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a Protocolului nr. 
6679/18.12.2009. Pentru această abatere a fost emisă decizie.  

 în darea de seamă, anexă la contul de execuţie întocmit la 31.12.2010, 
pentru activitatea proprie a ANSVSA, au fost raportate eronat unele 
cheltuieli efectuate în sensul că acestea au fost diminuate cu suma de 217 
mii lei, abatere remediată în timpul misiunii de audit. 

La structurile teritoriale   neînregistrări şi/sau înregistrări eronate în contabilitate, respectiv:  

 existenţa unor neconcordanţe de între rulajele conturilor de cheltuieli şi 
sumele preluate în contul de execuţie în sumă totală de 8.474 mii lei la 
DSVSA: Bihor, Prahova şi Vâlcea; 

 înregistrarea eronată a unor operaţiuni în evidenţa contabilă în valoare de 
2.757 mii lei la DSVSA: Bihor, Prahova, Timiş şi Tulcea;  

 neînregistrarea unor documente în contabilitate în valoare de 487 mii lei la 
DSVSA: Buzău, Dâmboviţa şi Prahova; 

 nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă amortizarea 
mijloacelor fixe în valoare de 587 mii lei la DSVSA: Dâmboviţa, Gorj şi 
Ialomiţa. 

 

Valoarea estimată a erorilor/abaterilor constatate la nivelul instituţiei (sediul central şi structuri teritoriale) 
însumează 12.622 mii lei (12.305 mii lei la direcţii şi 317 mii lei ANSVSA - sediul central). În timpul misiunii 
de audit, au fost remediate abateri în sumă totală de 7.473 mii lei, la direcţiile sanitare: Bihor (175 mii lei), 
Buzău (276 mii lei), Dâmboviţa (36 mii lei), Ialomiţa (93 mii lei), Prahova (6.590 mii lei), Tulcea (76 mii lei), 
ANSVSA-sediul central (227 mii lei). 

 

La ANSVSA  

 

 

Reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în bilanţul 
contabil şi contul anual de execuţie bugetară 

  nu au fost respectate prevederile HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din cauza
existenţei unor neconcordanţe între datele cuprinse în inventarul actului 
normativ şi valoarea totală a bunurilor centralizate la nivelul ANSVSA (241.322 
mii lei). 

 



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 363 
 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La ANSVSA  

 

 nu au fost respectate prevederile Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial, întrucât nu au fost:  

 implementate în totalitate standardele de control intern prevăzute în ordin; 

 stabiliţi indicatori de rezultate şi performanţă pentru activităţile desfăşurate; 

 identificate şi evaluate riscurile;  

 elaborate şi aprobate proceduri de control pentru toate activităţile 
desfăşurate în cadrul entităţii, o activitate fiind cea de urmărire a consumului 
normat de combustibil.  

Pentru remedierea abaterii a fost emisă Decizie.  

La structurile teritoriale  nu au fost respectate prevederile  legale privind: controlul intern şi controlul 
financiar preventiv, finanţele publice, normele generale privind controlul intern, 
Codul controlului intern şi Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, 
întrucât nu au fost: 

 implementate în totalitate standardele de control intern prevăzute prin actele 
normative pentru aprobarea Codului controlului intern, la DSVSA: Alba, 
Bihor, Buzău, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Suceava şi Timiş şi Institutul de 
Diagnostic şi Sănătate Animală - (IDSA);  

 dispuse măsuri privind organizarea şi exercitarea controlului financiar 
preventiv la DSVSA: Bacău, Buzău şi Prahova. 

 
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea 
acestora  
Constatări 
La ANSVSA   nu au fost actualizate cu rata inflaţiei tarifele aplicate în anul 2010, ceea ce a 

determinat neîncasarea de către ANSVSA, a veniturilor şi penalităţilor de 
întârziere. 

 
La structurile teritoriale  nu au fost încasate venituri din activitatea proprie în cadrul termenului legal de 

prescripţie în sumă de 135 mii lei pentru care au fost calculate penalităţi în 
sumă 72 mii lei, la DSVSA judeţene: Dâmboviţa (22 mii lei), Bacău (3 mii lei la 
care au fost calculate penalităţi de 3 mii lei), Bihor (3 mii lei), Buzău (42 mii 
lei), Hunedoara (venituri neîncasate 34 mii lei şi penalităţi aferente 69 mii lei), 
Prahova (31 mii lei);  

Obligaţii faţă de bugete 

 nu s-a virat la bugetul de stat redevenţă încasată de la medicii veterinari în 
baza contractelor de concesiune la DSVSA Alba; 

 nevirarea la bugetul de stat a sumelor prescrise ca urmare a neonorării în 
termen de până la trei ani a obligaţiilor faţă de creditori, la DSVSA Bacău; 

 virarea cu întârziere la bugetul de stat a disponibilului existent la finele anului
pentru care au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere la DSVSA Bihor 
şi la DSVSA Vâlcea; 

 contribuţia privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
nu a fost constituită, evidenţiată şi virată la bugetul de stat potrivit prevederilor 
art. 78, alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, în sumă de 275 mii lei, la 
care au fost calculate majorări şi penalităţi de întârziere în sumă de 54 mii lei, 
la: DSVSA Mehedinţi (25 mii lei); Suceava (72 mii lei şi majorări şi penalităţi de 
întârziere calculate în sumă de 54 mii lei), Satu Mare (15 mii lei - care a fost 
virată la bugetul de stat) şi Hunedoara (84 mii lei) şi Institutul de Diagnostic şi 
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Sănătate Animală (79 mii lei); 

 neînregistrarea la organul fiscal în scopuri de TVA, neorganizarea evidenţei
sumelor datorate bugetului statului reprezentând taxa pe valoare adăugată 
aferentă prestărilor de servicii (analize de laborator), TVA colectat din venituri 
proprii din analize de laborator estimate la 145 mii lei la: DSVSA Timiş (107 mii
lei) şi Satu Mare (38 mii lei);  

 nu au fost calculate, înregistrate şi încasate penalităţi de întârziere, în sumă de 
487 mii lei, ca urmare a neîncasării la scadenţă a veniturilor aferente serviciilor 
prestate, la DSVSA: Bacău (77 mii lei), Bihor (4 mii lei), Buzău (41 mii lei), Gorj 
(12 mii lei), Ialomiţa (3 mii lei), Mehedinţi (20 mii lei), Prahova (2 mii lei), Satu 
Mare (6 mii lei), Timiş (47 mii lei), Vâlcea (2 mii lei), Hunedoara (232 mii lei), 
Suceava (14 mii lei) şi Tulcea (27 mii lei); 

 neîncasarea veniturilor în sumă de 180 mii lei, aferente serviciilor de analize 
de laborator, serviciilor de control şi siguranţa alimentelor, serviciilor de 
specialitate etc. la DSVSA Bacău (152 mii lei), redevenţei datorate de către 
medicii concesionari pentru activităţile sanitar veterinare în cadrul DSVSA Iaşi 
(17 mii lei la care au fost calculate penalităţi de 2 mii lei), serviciilor de 
asigurare a controlului oficial sanitar-veterinar la DSVSA Suceava (3 mii lei), 
neactualizării tarifelor la DSVSA Tulcea (6 mii lei);  

 nu s-a calculat, reţinut şi virat garanţia de bună execuţie datorată de către
cabinetele sanitar-veterinare, de medicii veterinari împuterniciţi în baza 
contractelor de servicii veterinare, precum şi a contractelor de identificare a 
animalelor, în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractelor, în sumă estimată 
de 26 mii lei la DSVSA Dâmboviţa; 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
 Efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la 

termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor 
acestora, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate 
imobiliară; asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale 

La ANSVSA  

 

 nu au fost recuperate bunuri constatate lipsă în gestiune (materiale, obiecte de 
inventar şi mijloace fixe) în sumă totală de 369 mii lei, pentru care entitatea a 
luat măsurile necesare în timpul controlului. Din suma de 369 mii lei, 102 mii
lei reprezintă minusuri în gestiunea bunurilor de natura obiectelor de inventar 
şi 267 mii lei reprezintă minusuri în gestiunea mijloacelor fixe, identificate la 
inventarierea efectuată pe parcursul exerciţiului financiar 2010. 

La structurile teritoriale  nu au fost respectate prevederile din legea contabilităţii şi a celor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul public al statului 
şi al elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv: 

 nu au fost cuprinse în cadrul operaţiunii de inventariere toate elementele 
patrimoniale la: DSVSA Bacău (ca urmare a nereglementării regimului 
juridic al terenului aferent curţii şi cel de sub clădiri în care entitatea îşi 
desfăşoară activitatea), Buzău (978 mii lei), Dâmboviţa (4 mii lei), Timiş
(2.575 mii lei) şi Prahova (8.275 mii lei);  

 nu au fost puse de acord situaţiile faptice ale inventarului cu situaţiile 
scriptice ale stocurilor, pe categorii de bunuri patrimoniale, la DSVSA Bihor;

 s-a constatat că nu au fost respectate prevederile legale privind reevaluarea 
şi amortizarea activelor fixe, proprietate publică a statului, respectiv nu a 
fost efectuată reevaluarea clădirilor şi a terenurilor care aparţin domeniului 
public al DSVSA Buzău, Bacău, Iaşi, Prahova şi al Institutului pentru 
Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar -
ICPBMUV.  
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 Utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii conform scopului, 
obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative prin care a fost 
înfiinţată 

La ANSVSA   au fost efectuate plăţi nelegale, de la titlul bugetar „Cheltuieli de personal”, în 
sumă totală de 312 mii lei, ca urmare a faptului că au beneficiat de toate 
drepturile salariale cuvenite funcţiilor de conducere, două sau mai multe 
persoane care au ocupat concomitent aceeaşi funcţie de conducere, respectiv 
de director adjunct, în aceeaşi perioadă de timp, la direcţiile sanitare: Bucureşti 
(96 mii lei), Galaţi (100 mii lei), Bacău (30 mii lei), Alba (19 mii lei - sumă 
aferentă anului 2009), Hunedoara (54 mii lei), Satu-Mare (13 mii lei); 

 nu s-au luat măsurile legale în vederea recuperării sumei de 95 mii lei de la 
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, reprezentând 
indemnizaţii pentru concedii medicale plătite de instituţie peste suma 
contribuţiilor datorate acesteia în perioada 2008 - 2010 la Institutul de 
Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.  

 
La structurile teritoriale  nu au fost respectate prevederile din Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; prevederile legale privind unele măsuri 
de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi 
prevederile legale privind unele măsuri necesare pentru restabilirea echilibrului 
bugetar, întrucât: 
 s-a acordat eronat sporul de inspector în procent de 10%, medicilor 

veterinari angajaţi ai unităţii, care efectuează controale de specialitate la 
diverse persoane juridice şi fizice la direcţiile sanitare: Suceava (275 mii lei);

 a fost calculat în mod eronat sporul de vechime la direcţiile sanitare: 
Mehedinţi (17 mii lei); 

 nu au fost corect aplicate prevederile Legii nr. 118/2010 privind diminuarea 
cu 25% a cuantumului brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, 
îndemnizaţii sau alte drepturi salariale în anul 2010, determinând plăţi 
nelegale la DSVSA Buzău (115 mii lei); 

 a fost plătit nelegal sporul de 75% la salariul de bază pentru condiţii 
deosebit de periculoase, în loc de un spor de 50% pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare la care avea dreptul la DSVSA Hunedoara (12 
mii lei). 

 nu au fost respectate prevederile din legea finanţelor publice şi din legea 
contabilităţii, întrucât: 
 s-a plătit nelegal c/v unui vaccin de uz veterinar achiziţionat la un preţ mai 

mare decât cel prevăzut în oferta de preţ care a stat la baza încheierii 
contractului de achiziţii produse la DSVSA Dâmboviţa;  

 s-au decontat nejustificat servicii sanitare ca urmare a erorilor din evidenţa
efectivelor de animale la DSVSA Neamţ; 

 au fost decontate cheltuieli de transport pentru un număr de 23 salariaţi fără 
să existe documente justificative la DSVSA Dâmboviţa; 

 au fost efectuate plăţi nejustificate către medicii veterinari de liberă practică 
pentru acţiuni sanitar-veterinare neefectuate (manoperă şi vaccinuri trecute 
doar în deconturi dar nepuse în practică) la: DSVSA Hunedoara (21 mii lei) 
şi Satu Mare (3 mii lei). 

 nu au fost respectate prevederile în domeniul finanţelor publice, normele 
privind contabilitatea instituţiilor publice, precum şi prevederile clauzelor din 
contractele încheiate, întrucât:  
 au fost plătite nelegal unui executant lucrările de modernizare neefectuate 

la DSVSA Timiş (711 mii lei); 
 majorarea nejustificată a cheltuielilor Institutului de Diagnostic şi Sănătate 

Animală Bucureşti cu suma totală de 16 mii lei, reprezentând materiale 
folosite pentru realizarea proiectului „Lupta împotriva virusurilor gripale 
recombinate genetic: testarea unor vaccinuri bazate pe vectori lentivirali la 
suine şi păsări”, neincluse în devizele întocmite şi nerecuperate de la 
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la 
Brad - Iaşi, pe baza contractelor încheiate. 
 

 
 Respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea 

fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului  

La ANSVSA   nu s-a acordat suficientă atenţie eficienţei utilizării sumelor alocate de la 
bugetul de stat, situaţie care a condus la efectuarea unor cheltuieli 
neeconomicoase, respectiv achiziţia de motorină pentru încălzire la Punctele 
de Inspecţie la Frontieră, la un preţ mai mare decât preţul pieţei, cu toate că au 
fost respectate procedurile prevăzute pentru achiziţiile publice.  

La structurile teritoriale  deţinerea stocurilor de materiale fără mişcare la DSVSA Prahova situaţie care 
a determinat echipa de audit să recomande entităţii să identifice toate 
materialele fără mişcare existente în magazie şi dispunerea de măsuri pentru 
redistribuirea acestora.  

 

Imperfecţiuni 
legislative  

Există o neconcordanţă între prevederile anexei 3 din OG nr. 80/2001 actualizată 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice 
centrale şi serviciile publice descentralizate, care stabilesc limita maximă a 
numărului de autoturisme, şi prevederile art. 15 din HG nr. 1415/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea ANSVSA şi a unităţilor din subordinea acesteia, care 
stabilesc numărul de autoturisme la nivel central şi teritorial. 

  

Concluzii generale În urma verificărilor efectuate de auditorii publici externi au fost emise un număr 
de 3 Certificate de conformitate pentru situaţiile financiare aferente anului 2010 
pentru: DSVSA Braşov, Neamţ şi Cluj. 

Pentru valorificarea constatărilor a fost emis un număr de 18 decizii prin care s-a 
dispus remedierea abaterilor constatate, la DSVSA: Alba, Bacău, Bihor, Buzău, 
Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, 
Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea la Institutul de Diagnostic şi Sănătate 
Animală Bucureşti şi Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de uz Veterinar.  

Împotriva măsurilor dispuse prin deciziile emise au formulat contestaţii 
conducerile: Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi DSVSA: Dâmboviţa, Hunedoara, Suceava şi Vâlcea. 

Constatările contestate au vizat în principal acordarea de sporuri pentru condiţii 
vătămătoare de muncă şi creanţele prescrise. Contestaţiile depuse au fost 
respinse de comisiile constituite în acest sens.  

  

Opinia de audit:  
Echipa de audit a exprimat opinie de audit adversă motivat de faptul că valoarea abaterilor constatate a 
depăşit pragului materialităţii şi de faptul că nu au fost respectate principiile legalităţii şi regularităţii în 
administrarea patrimoniului, iar situaţiile financiare auditate, încheiate la 31.12.2010, nu oferă o imagine 
reală şi fidelă a poziţiei financiare. 
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Scurtă prezentare 
 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului.  

Misiunile de audit financiar au fost efectuate la MADR, Institutul Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - 
ICPA Bucureşti, precum şi la 29 din totalul de 30 de inspectorate teritoriale 
pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) - servicii publice 
deconcentrate cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
de stat, aflate în subordinea ministerului şi au avut următoarele obiective: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

 

Referitor la modul de desfăşurare a operaţiunilor de inventariere efectuate în 
anul 2010, ca urmare a preluării de către MADR a patrimoniului Administraţiei 
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor (ASNACP),  s-au 
constatat următoarele: 

 nu a fost întocmit Procesul verbal privind rezultatele inventarierii mijloacelor 
fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor preluate de la ASNACP; 

 pentru mijloacele fixe constatate faptic de către comisia de inventariere, dar 
care nu erau înregistrate în evidenţa financiar - contabilă şi în cea tehnico-
operativă a ASNACP şi nici în Protocolul de predare-primire nr. 
2797/04.08.2010, nu au fost luate măsuri de valorificare în conformitate cu 
prevederile legale, respectiv: 

 nu s-a stabilit cu exactitate (pe bază de documente justificative) şi nu s-a 
înregistrat în evidenţa contabilă a MADR valoarea reală a unor mijloace fixe; 

 nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a MADR unele active fixe 
corporale şi necorporale, în valoare totală de 2.585 mii lei. 

  

 Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale 

La nivelul inspectoratelor 
teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 ITCSMS Suceava nu a evaluat şi nu a înregistrat în contabilitate suprafaţa de 
102,9 mp teren aparţinând domeniului public al statului şi aflat în 
administrarea inspectoratului, încălcându-se astfel prevederile legale 
referitoare la reevaluarea şi amortizarea activelor, efectuarea inventarierii şi 
cele privind întocmirea situaţiilor financiare.  

Valoarea estimată a terenului este de 21 mii lei, rezultată din aplicarea unui 
preţ mediu de 50 euro pentru un metru pătrat (conform grilelor notariale). În 
vederea remedierii abaterii constatate, a fost emisă Decizie; 

 ITCSMS Suceava nu a organizat evidenţa creditelor bugetare aprobate, a 
angajamentelor bugetare şi legale, nefiind utilizate în acest scop conturile în 
afara bilanţului (clasa 8- conturi speciale);  

Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS: Olt, Braşov şi Călăraşi.  

 la ITCSMS Dâmboviţa s-a constatat neînregistrarea în contabilitate şi 
neraportarea prin situaţiile financiare a exerciţiului bugetar 2010 a unor 
bunuri de natura activelor fixe necorporale achiziţionate în cursul anului 
auditat. În timpul controlului, cu nota contabilă din 26.04.2011, abaterea a 
fost remediată. 

Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS Călăraşi (92 mii lei). 

 la ITCSMS Buzău s-a constatat faptul că facturile primite în luna decembrie, 
reprezentând furnizarea de energie electrică, termică, apă etc., nu au fost 
înregistrate în evidenţa contabilă a entităţii. 

În vederea remedierii abaterii constatate, a fost emisă Decizie.  
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  ITCSMS Timiş nu a înregistrat distinct în contabilitate contravaloarea 
licenţelor pentru echipamentul IT achiziţionat în anul 2010, respectiv în contul 
„Programe informatice”, cu valoarea acestora fiind majorat nelegal soldul 
contului „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”.  

 ITCSMS Timiş nu a efectuat înregistrarea cronologică a facturilor clienţilor şi 
furnizorilor, prin respectarea succesiunii documentelor după data de 
întocmire sau de intrare a acestora în unitate, şi nu organizat evidenţa 
analitică a acestora.  

 la ICTSMS Dâmboviţa, datele raportate prin situaţiile financiare încheiate la 
31.12.2010 nu sunt reale şi exacte, valoarea totală a activelor fixe fiind 
majorată eronat cu suma de 16 mii lei prin menţinerea nejustificată în 
evidenţă a unui autoturism Dacia care a fost transferat cu titlu gratuit încă din 
anul 2008. În timpul controlului, cu nota contabilă din 26.04.2011, abaterea a 
fost remediată. 

 la ITCSMS Buzău s-a constatat faptul că au fost efectuate înregistrări 
contabile eronate în contul „Clienţi cu termen sub 1 an” şi în jurnalul de 
vânzări, precum şi înregistrări fără documente justificative. Valoarea estimată 
a abaterilor menţionate este în sumă de 30 mii lei. 

În vederea remedierii abaterii constatate, a fost emisă Decizie.  

 

La nivelul ICPA 
Bucureşti 
 

 nu au fost evaluate şi evidenţiate în conturi în afara bilanţului, bunuri 
aparţinând domeniului public al statului acordate în administrare institutului în 
baza HG nr. 1375/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti; 

  nu a fost majorată valoarea unui mijloc fix „Staţie de cercetare şi urmărire a 
poluării de fond Rânca - judeţul Gorj” cu suma de 114 mii lei reprezentând 
valoarea investiţiilor efectuate la acest obiectiv.  

  

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatările identificate 
La Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

 

 sistemul de control intern/managerial din cadrul MADR nu a fost în măsură 
să asigure buna gestiune financiară, respectiv administrarea economică, 
eficace şi eficientă a patrimoniului public şi privat al statului datorită existenţei 
unui mediu de control intern inadecvat pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii în cadrul entităţii, situaţie determinată de nerespectarea prevederilor 
Codului controlului intern/managerial. 

 

La nivelul inspectoratelor 
teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 la ITCSMS Vaslui, s-a constatat faptul că în anul 2010 entitatea auditată nu a 
aplicat în totalitate prevederile Codului controlului intern/managerial, întrucât 
nu a procedat la: 

 organizarea controlului intern, cu respectarea reglementărilor legale 
privind obiectivele specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să 
fie adecvate, corespunzătoare, rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi 
obiectivelor de ansamblu ale acesteia, iar organizarea controlului să fie 
reflectată în documentele scrise; 

 identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor majore; 
 elaborarea strategiilor şi procedurilor de control. 
Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS: Brăila, Bihor, Dâmboviţa, 
Tulcea, Argeş, Galaţi, Mehedinţi, Prahova, Iaşi, Satu Mare, Arad, Braşov, 
Vrancea, Buzău şi Călăraşi; 

 în ceea ce priveşte controlul financiar preventiv, la ITCSMS Mehedinţi s-a 
constatat faptul că nu a fost emisă dispoziţie scrisă în raport cu prevederile 
Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv,  prin care să se stabilească: 
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 cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse CFP, particularizat la 
specificul instituţiei şi actualizat în raport cu modificările legislative; 

 graficul de circulaţie actualizat în raport cu schimbările intervenite în 
structura de personal; 

 listele de verificare pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii. 
Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS: Arad, Buzău şi Călăraşi. 

 

La nivelul ICPA 
Bucureşti 
  

 Nu a fost implementată activitatea de control intern, în sensul prevăzut de 
Codul controlului intern. 
Ca urmare, la nivelul entităţii nu au fost elaborate proceduri şi un sistem de 
monitorizare a acestora, nu au fost identificate riscurile aferente activităţilor şi 
nu au fost stabiliţi indicatorii de rezultate şi performanţă. 
  

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea 
acestora  
Constatări 
La nivelul inspectoratelor 
teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 La ITCSMS Neamţ, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, excedentul 
rezultat din execuţia bugetului nu a fost regularizat în limita subvenţiei primite 
de la buget; 

 ITCSMS Suceava nu a solicitat recuperarea de la Casa de Asigurări de 
Sănătate Suceava a sumei reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor la 
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate peste contribuţiile 
datorate de aceştia în perioada iunie - decembrie 2009.  

Abaterea a fost constatată şi la: ITCSMS Cluj şi Prahova. 

 
Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
 Efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la 

termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor 
acestora, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate 
imobiliară; asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale 

La Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale 

 

 fără a avea la bază un temei legal, entitatea verificată a transmis în folosinţă 
gratuită unei organizaţii cu personalitate juridică, fără scop lucrativ şi de 
interes public, active fixe corporale, necorporale şi obiecte de inventar 
(echipament fix de clasificare a carcaselor de porcine, terminal captură date, 
echipamente IT), având o valoare totală de achiziţie de 301 mii lei. De 
asemenea, s-a constatat că unul dintre activele fixe corporale a fost 
înregistrat în evidenţa contabilă a MADR cu o întârziere de un an şi nouă luni 
de la data recepţiei lui şi la o valoare diminuată în mod necorespunzător. 

 la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) au fost constatate 
abateri de la legalitate şi regularitate ce au necesitat valorificarea la nivelul 
ministerului, respectiv: 

 menţinerea pe funcţia de director la centrele judeţene Maramureş, Sălaj, 
Alba, Iaşi şi Tulcea a câte două persoane, plătindu-le salariile în mod 
nelegal. Valoarea estimată a abaterii constatate este de 214 mii lei, din 
care: salarii - 168 mii lei şi contribuţii la bugete ale angajatorilor asupra 
salariilor - 46 mii lei, la care se vor adăuga accesoriile de întârziere 
calculate până la data plăţii efective; 

 acordarea eronată a sporului de 75% la salariul de bază în loc de 25% la 
directorii coordonatori nou angajaţi la centrele judeţene Sălaj, Alba şi 
Bihor. Valoarea estimată a abaterii constatate este de 20 mii lei, din care: 
spor acordat în plus - 16 mii lei şi contribuţii la bugete ale angajatorilor 
asupra salariilor - 4 mii lei, la care se vor adăuga accesoriile calculate 
până la data plăţii efective a acestora. 
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 s-a constatat că un număr de 16 persoane din cadrul Corpului de Control al 
Ministrului au beneficiat nelegal de sporul de 75% pentru gestionarea 
asistenţei financiare nerambursabile comunitare, contrar prevederilor HG nr. 
606/2009. Valoarea estimată a abaterii este în sumă totală de 36 mii lei; 

 nu au fost luate măsurile legale de recuperare, de la persoanele din cadrul 
MADR - administraţia centrală care nu au respectat prevederile legale şi 
procedurile administrative, a daunelor plătite de instituţie în temeiul unor 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Valoarea estimativă a abaterii 
este în sumă totală 67 mii lei, din care: 55 mii lei reprezintă daune morale, iar 
12 mii lei reprezintă obligaţii accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) 
calculate până la data de 30.06.2011, nefiind respectate prevederile Codului 
Muncii; 

 
La nivelul inspectoratelor 
teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor 

 la ITCSMS Suceava s-a constatat faptul că în Dispoziţia de inventariere nu 
au fost cuprinse spre a fi inventariate şi nici nu au fost inventariate soldurile 
conturilor „Clienţi” şi „Contribuţia unităţii pentru concedii şi indemnizaţii”, 
precum şi terenul aferent clădirii în care funcţionează inspectoratul. 

Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS Timiş, Brăila, Dâmboviţa, 
Argeş, Galaţi, Arad, Vrancea şi Călăraşi. 

 ITCSMS Cluj nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul entităţii. 

Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS: Tulcea, Galaţi, Satu Mare, 
Arad (remediate în timpul misiunii de audit) şi Neamţ.  

 la ITCSMS Cluj s-a constatat faptul că au fost acordate nelegal angajaţilor 
entităţii, drepturi salariale în sumă de 11 mii lei, reprezentând spor pentru 
condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare.  

Abateri similare s-au constatat şi la ITCSMS Harghita, Mehedinţi şi Prahova. 

 la ITCSMS Ialomiţa s-a constatat plata nelegală a unor drepturi salariale 
rezultate din acordarea fără temei legal a suplimentului postului funcţionarilor 
publici, în perioada 2008-2010, în condiţiile în care prin Sentinţa civilă nr. 
981/F/24.11.2008 instanţa a respins capătul de cerere referitor la punerea în 
plată a acestor drepturi. 

Valoarea estimată a plăţilor nelegale este în sumă totală de 314 mii lei. În 
vederea stabilirii întinderii prejudiciului, precum şi a recuperării acestuia, a 
fost emisă Decizie;  

 la ITCSMS Galaţi s-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare 
la plata unor drepturi de natură salarială, stabilite de instanţele judecătoreşti 
prin hotărâri definitive şi irevocabile, respectiv plata într-un procent mai mare 
decât cel de 34% prevăzut de OUG nr. 71/2009. Valoarea estimată a plăţilor 
nelegale este în sumă totală de 67 mii lei. 

În vederea stabilirii întinderii prejudiciului, precum şi a recuperării acestuia, a 
fost emisă Decizie.  

 la ITCSMS Călăraşi, s-a constatat că: 
 s-a acordat spor de toxicitate (în procent de 15% din salariul de bază) fără 

documentele justificative privind condiţiile de acordare prevăzute de 
normele şi reglementările în vigoare. Valoarea estimată a abaterii este în 
sumă totală de 44 mii lei;  

 au fost efectuate plăţi nejustificate către unii prestatori de servicii, precum 
şi către un furnizor de ambalaje, valoarea estimată a abaterilor de la 
legalitate fiind în sumă totală de 705 mii lei; 

 la ITCSMS Vrancea, din verificarea documentelor puse la dispoziţie cu privire 
la justificarea consumului de carburanţi pentru autoturismele din dotarea 
entităţii, a rezultat faptul că au fost incluse pe cheltuielile instituţiei şi 
decontate consumuri de carburanţi mai mari decât cele legal justificate. 
Prejudiciul total a fost recuperat în timpul misiunii de audit, de la persoanele 
răspunzătoare pentru nerespectarea prevederilor legale;  
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 la ITCSMS Galaţi s-a constatat plata unor lucrări neexecutate („proiect de 
modificare a instalaţiei de gaz metan”); 

 la ITCSMS Buzău, din auditarea contului de clienţi, s-a constatat faptul că 
sunt înregistrate creanţe pentru care dreptul de încasare s-a prescris, iar 
entitatea verificată nu a luat măsuri de recuperare de la persoanele 
răspunzătoare din cadrul inspectoratului. Valoarea estimată a abaterii este de 
50 mii lei.  

Abaterea a fost constatată şi la ITCSMS Călăraşi (69 mii lei). 

 ITCSMS Cluj nu a urmărit încasarea la termenele legale a veniturilor aferente 
prestărilor de servicii către diverşi operatori economici, în perioada aprilie 
2008 - decembrie 2010. 

Abateri similare au fost constatate şi la ITCSMS: Brăila (obligaţii accesorii în 
sumă totală de 57 mii lei, Mehedinţi (obligaţii accesorii în sumă totală de 4 mii 
lei), Tulcea (venituri în sumă totală de 134 mii lei), Neamţ (venituri în sumă 
totală de 95 mii lei şi obligaţii accesorii în sumă totală 7 mii lei - Decizia nr. 
32/2011), Vrancea, Călăraşi (venituri: 565 mii lei şi obligaţi accesorii: 229 mii 
lei); 

 La Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Teleorman s-a constatat utilizarea 
unui număr mai mare de autoturisme şi autospeciale decât cel stabilit prin 
anexa nr. 5 din HG nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cea ce a generat un prejudiciu în valoare de 
62 mii lei. 

 

La nivelul ICPA 
Bucureşti 
  

 diminuarea veniturilor instituţiei cu suma de 33 mii lei, ca urmare a 
necalculării, nefacturării şi neîncasării penalităţilor prevăzute prin contractele 
încheiate, datorate de clienţi pentru decontarea serviciilor şi lucrărilor 
prestate în afara termelor stabilite; 

 ICPA nu a iniţiat acţiuni în instanţă pentru dobândirea dreptului de 
administrare a suprafeţei de 19,51 ha teren aparţinând domeniului public al 
statului, dată în administrare institutului prin actul normativ menţionat, şi care 
parţial este utilizată de alte entităţi.  

  

Măsuri propuse ce trebuie luate de conducerea ministerului: 

 inventarierea tuturor activelor din patrimoniul Administraţiei Sistemului Naţional 
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi efectuarea înregistrărilor care se 
impun în evidenţa financiar - contabilă a ministerului; 

 iniţierea măsurilor de recuperare de la persoanele răspunzătoare pentru 
daunele în sumă totală de 55 mii, achitate de minister în anul 2010 ca urmare 
a unor hotărâri definitive şi executorii, precum şi a obligaţiilor accesorii 
aferente (dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la stingerea 
debitului); 

 iniţierea măsurilor legale de recuperare de la beneficiarii sumelor şi/sau de la 
persoanele cu atribuţii şi competenţe în domeniul salarizării a sumei de 234 
mii lei şi a accesoriilor calculate până la data plăţii efective; 

 regularizarea cu bugetele consolidate ale statului a sumelor reţinute în plus de 
la salariaţi sau cele virate în plus de angajator; 

 elaborarea de norme şi proceduri de acordare şi plată efectivă a sporului de 
25% sau 75% pentru întreg personalul din minister cât şi subunităţi aflate în 
subordinea sau coordonarea acestuia; 

 stabilirea numărului şi nominalizarea salariaţilor care alocă peste 75% din 
timpul total lucrat numai pentru gestionarea fondurilor europene 
nerambursabile;  

 extinderea măsurii de stabilire a personalului beneficiar de spor la toate 
compartimentele funcţionale ale ministerului care în prezent beneficiază de 
acest spor; 
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 întrucât sporul prevăzut pentru gestionarea fondurilor nerambursabile este un 
venit salarial permanent, fiecare şef de compartiment, odată cu pontajul lunar, 
va înainta şi un raport justificativ al timpului efectiv lucrat pe fonduri europene 
nerambursabile, pe fiecare salariat din subordine, aşa cum se va prevedea în 
norme şi proceduri; 

 recuperarea sumelor acordate în plus la toate direcţiile care au încheiat 
acorduri de delegare cu direcţiile care gestionează, derulează şi 
implementează fonduri europene nerambursabile, de la persoanele care nu 
justifică realizarea criteriului de timp efectiv lucrat. 

 

Opinia de audit:  
Faptul că nu au fost respectate principiile legalităţii şi regularităţii în administrarea patrimoniului, iar 
situaţiile financiare auditate, încheiate la 31.12.2010, nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare 
au determinat exprimarea unei opinii de audit adverse, iar consecinţa este neemiterea certificatului de 
conformitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În ceea ce priveşte inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, 
menţionăm faptul că a fost emis un număr de 4 certificate de conformitate, respectiv la ITCSMS Alba, 
ITCSMS Constanţa, ITCSMS Giurgiu şi ITCSMS Mureş. 

Pentru înlăturarea neregulilor identificate au fost emise decizii la nivelul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi 25 decizii la Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor. 

Împotriva măsurilor dispuse prin deciziile emise au formulat contestaţii conducerea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi ITCSMS Brăila, Ialomiţa şi Harghita. 

Constatările contestate au vizat în principal acordarea de sporuri pentru condiţii vătămătoare de muncă. 

Contestaţiile depuse de ITCSMS Brăila, Ialomiţa şi Harghita au fost respinse de comisiile constituite în 
acest scop. 

 
 
 
 
 
 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Scurtă prezentare Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: 
planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu şi 
gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări 
climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea 
substanţelor şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, 
biosecurităţii, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiental, administrarea 
managementului silvic. 

Cadrul legal care reglementează ficţionarea entităţii este Hotărârea de Guvern 
nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor realizează politica în domeniile mediului şi 
gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările 
specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii 
generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului 
în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de 
sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii. 

Curtea de Conturi a exercitat auditul financiar asupra contului de execuţie 
încheiat de Ministerul Mediului şi Pădurilor la data de 31 decembrie 2010. 

În auditarea situaţiilor financiare Curtea de Conturi a avut următoarele obiective:
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  Neevaluarea bunurilor din domeniul public al statului de natura ariilor 

naturale protejate, acestea la data de 31.12.2010, fiind înregistrate în 
evidenţele tehnico-operative în unităţi naturale şi în evidenţele contabile la 
valoarea de 1 leu. 

Bunurile din domeniul public de natura ariilor naturale protejate sunt 
înregistrate în evidenţele contabile fără a avea la bază un act normativ prin 
care să fie prevăzută darea acestora în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii 
însumează 17.142.899 mii lei. 

 Prezentarea denaturată a evidenţei contabile şi a patrimoniului la data de 
31.12.2010, precum şi a situaţiilor financiare, prin nedecontarea între minister 
şi instituţiile subordonate a sumei de 47.255 mii lei. Această sumă este 
înregistrată în soldul debitor al contului contabil 481 „Decontări între unităţi şi 
subunităţi”, cont contabil care la consolidare nu ar trebui sa prezinte sold. 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate la nivelul entităţii 
însumează 47.255 mii lei. 

Pentru valorificarea constatărilor prezentate mai sus, înscrise în Raportul de 
audit, Curtea de Conturi a emis Decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care entitatea trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate şi pentru intrarea în legalitate.  

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări  Nefundamentarea valorii estimative a achiziţiei de servicii pentru „Evaluarea 

calităţii aerului cu identificarea şi cuantificarea principalelor surse de emisii 
atmosferice în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia naţională 
privind protecţia atmosferei şi angajamentelor asumate prin Tratatul de 
aderare la Uniunea Europeana”. 

Consecinţa economico-financiară a abaterii de la legalitate şi regularitate a 
constat în determinarea valorii estimate a achiziţiei prin nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice fapt ce a condus la 
imobilizarea de fonduri publice.  

Pentru valorificarea constatării identificată, înscrisă în Raportul de audit, 
Curtea de Conturi a emis Decizie prin care au fost dispuse măsurile pe care 
entitatea trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterii şi
pentru intrarea în legalitate.  

 

Constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă 
Constatări Din verificarea efectuată privind gestionarea ariilor protejate, a rezultat faptul că

din cele 1.553 arii naturale protejate, în suprafaţă totală, aproximativă, de 
47.678 km2, existente pe teritoriul României un număr de 1.550 arii protejate nu 
aveau aprobate planurile de management, fapt ce a condus la următoarele 
abateri:  

 nereglementarea şi neprecizarea datelor referitoare la descrierea şi 
evaluarea situaţiei actuale a ariilor naturale protejate, a obiectivelor şi 
acţiunilor de conservare necesare; 

 nedefinirea şi nedelimitarea zonelor de protecţie strictă, a zonelor de 
protecţie integrală, a zonelor tampon şi a zonelor de dezvoltare durabilă a 
activităţilor umane; acest fapt a condus la imposibilitatea demarării acţiunii de 
evidenţiere, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
în cadrul planurilor naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, în planurile cadastrale şi în cărţile funciare, a suprafeţelor de teren 
cuprinse în perimetrul ariilor naturale protejate şi a coridoarelor ecologice; 

 nerevizuirea amenajamentelor silvice cuprinse pe teritoriul ariei naturale 



Pagina 374  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

protejate, astfel existând riscul desfăşurării unor activităţi silvice (recoltare de 
masă lemnoasă, împăduriri, etc.) dăunătoare conservării şi utilizării durabile 
a patrimoniului natural; 

 nemodificarea, de către autorităţile responsabile, a planurilor de dezvoltare 
pentru zonele incluse în arii naturale protejate; 

 neaprobarea unei metodologii referitoare la modalitatea de solicitare, de calcul 
şi de acordare a compensaţiilor datorate proprietarilor şi concesionarilor 
terenurilor din cadrul ariilor naturale protejate, în vederea respectării 
prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate. 

Pentru valorificarea constatărilor înscrise în Raportul de audit, Curtea de 
Conturi a emis Decizie prin care au fost dispuse măsurile pe care entitatea 
trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, 
precum şi pentru intrarea în legalitate.  

 

Imperfecţiuni 
legislative 

Constatările Curţii de Conturi identificate cu ocazia auditului financiar asupra 
contului de execuţie a bugetului entităţii pe anul 2010, au scos în evidenţă
următoarele imperfecţiuni legislative: 

 gestiunea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră: 
 potrivit prevederilor art. 12 din HG nr. 780 din 14 iunie 2006 privind 

stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră, alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră s-
a realizat cu titlu gratuit; astfel, statul roman, prin Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, faţă de alte state membre UE care au ales varianta vânzării 
certificatelor prin licitaţie, a pierdut oportunitatea gestionării unor sume de 
bani obţinute din vânzarea certificatelor de dioxid de carbon;  

 cu toate că certificatele de emisie de gaze cu efect de seră reprezintă 
drepturile tranzacţionabile ale agenţilor economici poluatori de a emite o 
anumită cantitate de gaze cu efect de seră, aceste drepturi, neavând 
conferită o valoare nominală, nu sunt înregistrate şi prezentate în cadrul 
situaţiilor financiare întocmite de agenţii economici poluatori;  

 cadrul legal referitor la protecţia mediului nu prevede obligativitatea 
operatorilor beneficiari de certificate de emisie de gaze cu efect de seră, 
de a-şi investi, în tehnologii moderne nepoluante sau mai puţin poluante, 
veniturile obţinute urmare vânzării certificatelor de emisie de gaze cu efect 
de seră; astfel, destinaţia acestor venituri a fost stabilită de către agenţii 
economici, prin distribuirea lor sub forma dividendelor, acoperirea 
pierderilor precedente, efectuarea unor cheltuieli sau a unor investiţii 
neaferente domeniului de activitate, etc.;  

 dreptul de deţinere şi de tranzacţionare a certificatelor de emisie de gaze 
cu efect de seră, potrivit prevederilor art. 24(3) din HG nr. 780 din 14 iunie 
2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de seră, a fost acordat nejustificat persoanelor juridice şi 
fizice, indiferent dacă acestea deţineau sau nu instalaţii poluatoare, 
dându-se astfel posibilitatea efectuării unor tranzacţii speculative; 

 plata verificatorului cantităţilor de gaze cu efect de seră emise de agenţii 
economici poluatori este făcută de către proprietarul instalaţiei poluatoare, 
fiind pusă astfel sub semnul întrebării corectitudinea rapoartelor întocmite 
de verificatori;  

 înregistrarea şi evidenţierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului de natura ariilor naturale protejate 

 înregistrarea acestor bunuri în anexa la HG nr. 1705/2006 privind 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului s-a făcut în baza prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional şi în baza HG nr. 2151/2004 
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, 
prevederi legale în care nu se specifică darea în administrare a acestor 
bunuri Ministerului Mediului şi Pădurilor; 
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 potrivit art. 15 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
ariile naturale protejate şi coridoarele ecologice, a fost prevăzută
obligativitatea evidenţierii de către Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară a ariilor naturale protejate în cadrul planurilor 
naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în 
planurile cadastrale şi în cărţile funciare, fără însă a fi elaborate norme 
metodologice de clarificare a aspectelor referitoare la etapele şi 
procedurile premergătoare înscrierii în cărţile funciare;  

  
Concluzii  în opinia auditorilor publici externi, situaţiile financiare nu oferă o imagine 

fidelă şi reală a poziţiei financiare a entităţii la data de 31.12.2010 datorită
nereevaluaţii şi neînregistrării în evidenţele contabile a bunurilor de natura 
patrimoniului public al statului aflat în administrarea unităţilor din subordinea, 
coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, drept pentru 
care aceştia au exprimat o opinie adversă. 
 

Propuneri privind 
îmbunătăţirea cadrului 
legislativ 

 certificatele de emisie de gaze cu efect de seră, gestionate de Ministerul 
Mediului şi Pădurilor: 
 în vederea creşterii veniturilor la bugetul statului alocarea certificatelor de 

emisie de gaze cu efect de sera să se facă prin licitaţie publică; 
 în vederea întocmirii şi prezentării unor situaţii financiare corecte, se 

impune stabilirea şi conferirea unei valori nominale certificatelor de emisie 
gaze cu efect de seră, valori la care vor fi înregistrate şi evidenţiate de 
către agenţii economici beneficiari ai acestor certificate;  

 pentru eliminarea tranzacţiilor speculative, dreptul deţinerii şi 
tranzacţionării certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră să fie 
acordat numai agenţilor economici poluatori; 

 în vederea eliminării problemelor de etică, referitoare la plata 
verificatorilor, se recomandă fie constituirea şi gestionarea la nivelul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor a unui fond cu această destinaţie, fie 
înfiinţarea unor asociaţii profesionale a verificatorilor; 

 crearea unui cadru legal referitor la obligativitatea agenţilor economici 
poluatori de a investi în tehnologii nepoluante veniturile obţinute din 
vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră;  

 înregistrarea şi evidenţierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului de natura ariilor naturale protejate 
 iniţierea şi aprobarea unui act normativ unde să se prevadă situaţia 

juridică a acestor bunuri precum şi darea lor în administrare; 
 întocmirea şi aplicarea unei monografii contabile unitare, referitoare la 

înregistrarea în evidenţele contabile a bunurilor care aparţin domeniului 
public al statului, atât la ordonatorii principali de credite cât şi la entităţile 
subordonate; 

 elaborarea unor norme metodologice referitoare la procedurile şi etapele 
privind înregistrarea şi evidenţierea ariilor naturale protejate, de către 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în planurile 
naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în 
planurile cadastrale şi în cărţile funciare. 

 
Opinia de audit:  
Echipa de audit a emis o opinie adversă. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie pe anul 2010. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 

Scurtă prezentare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) are în subordine, conform 
HG nr. 1.631/2009, Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic 
(CNRRS) şi Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC).  

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2010 Centrul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de 
Teren - CNRRS a fost preluat de INCD URBAN (INCERC), aflat în coordonarea 
MDRT, prin procedura comasării prin absorbţie, fapt ce a impus auditarea 
situaţiilor financiare întocmite la data de 31.08.2010. 

 Inspectoratul de Stat în Construcţii are în subordine 42 inspectorate judeţene în 
construcţii, unităţi fără personalitate juridică. 

Misiunile de audit financiar asupra conturilor de execuţie ale celor doua entităţi 
au avut următoarele obiective: 

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
Constatări 
La Centrul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni 
Seismice şi Alunecări de 
Teren  

 estimarea necesarului de credite aferent cheltuielilor pentru „Bunuri şi 
servicii” nu s-a făcut conform prevederilor Scrisorii Cadru privind Contextul 
Macroeconomic Metodologia de Elaborare a Proiectelor de Buget pe anul 
2010 şi a estimărilor pentru anii 2011-2013, precum şi limitele de cheltuieli pe 
ordonatorii principali de credite emisă de MFP. Fapta nu a generat prejudiciu 
în patrimoniul instituţiei, consecinţa constând în existenţa riscului 
nefundamentării corecte a categoriilor de cheltuieli din buget aferent anului 
2010. 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
La Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

 din creditele alocate alineatul  „Alte cheltuieli” s-a plătit un titlu executoriu în 
sumă de 1.856 mii lei - sentinţa civilă nr. 3298/27.11.2008, definitivă şi 
irevocabilă, din care 1.055 mii lei reprezintă: penalităţi, 928 mii lei, diferenţă 
din actualizarea sumei datorate, 97mii lei şi cheltuieli de executare silită, 29 
mii lei şi nu s-a dispus angajarea răspunderii civile a funcţionarilor publici, 
aşa cum prevede Statutul funcţionarilor publici; 

 nu s-au înregistrat corect în contabilitate „drepturile patrimoniale asupra 
manualului de brand” drept pentru cesiunea căruia MDRT a plătit, în baza 
contractului nr. 2.768/24.11.2009 şi actului adiţional nr. 1/22.04.2010 suma 
totală de 3.794 mii lei, operaţiunea fiind înregistrată eronat în contul 628 „Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de terţi”. Fapta constituie abatere de la 
prevederile Legii nr. 82/1991, şi OMFP nr. 1917/2005. 

La Centrul Naţional de 
Cercetare-dezvoltare 
pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni 
Seismice şi Alunecări de 
Teren - CNRRS 

 din situaţiile financiare şi din documentele privind organizarea, desfăşurarea 
şi valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, s-a constatat că terenul 
aferent imobilului „Clădire administrativă pentru birouri” proprietate publică a 
statului aflat în administrarea INCERC-Bucureşti şi transmis în folosinţă 
gratuită CNRRS prin HG nr. 1162/2002, în suprafaţă de 320,04 m.p. nu a fost 
înregistrat şi evidenţiat în contabilitate, respectiv în contul „Terenuri”, nefiind 
supus astfel operaţiunii de inventariere. Terenul cu nr. MF 144393, cu o 
suprafaţă de 320,04 mp a fost evaluat la valoarea de 370.252 lei şi înregistrat 
în evidenţele contabile ale INCD URBAN-INCERC; 

 prin procedura comasării prin absorbţie, situaţiile financiare de încetare a 
activităţii CNRRS, nu au fost întocmite în totalitate, aşa cum stabilesc 
prevederile legale. 

Fapta nu a generat prejudiciu în patrimoniul instituţiei. Neîntocmirea în 
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totalitate a situaţiilor financiare nu a produs efecte economice deoarece, 
patrimoniul CNRRS a fost preluat de către INCD URBAN-INCERC prin 
Protocolul de predare - preluare.  

  

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La Centrul Naţional de 
Cercetare-dezvoltare 
pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni 
Seismice şi Alunecări de 
Teren  

 nu au fost elaborate şi aprobate structurile organizatorice, reglementările 
metodologice, procedurile şi criteriile de evaluare privind activitatea de 
control intern exercitată de manageri la toate nivelurile, respectiv: 

 elaborarea standardelor de management şi procedurilor formalizate pe 
activităţi în cadrul instituţiei; 

 implementarea standardelor şi procedurilor operaţionale în activitatea 
instituţiei; 

 identificarea riscurilor şi implementarea măsurilor menite să le menţină în 
parametrii acceptabili - nu a fost întocmit registrul riscurilor. 

 nu au fost elaborate şi implementate standarde de management şi proceduri 
formalizate pe activităţi conform prevederilor Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

Rezultatul evaluării sistemului de control intern înainte de efectuarea testelor de 
control, precum şi nivelul de încredere în sistemul de control intern al entităţii 
stabilit după efectuarea testelor de control, în funcţie de deficienţele constatate 
a fost nesatisfăcător. 

Consecinţele neorganizării controlului intern constau în creşterea posibilităţilor 
de producere a factorilor de risc specifici entităţii, influenţând negativ mediul de 
control intern al acesteia. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări 
La Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

 

 

 

 

 plăţile/restituirile în sumă totală de 58.474 mii lei efectuate în anul 2010 de 
către băncile comerciale cuprinse în programul privind acordarea primei de  
stat la depozitele de economisire au fost efectuate fără a fi încheiat un 
document bilateral cu băncile, care să reglementeze condiţiile şi termenele 
de plată/restituire a sumelor aferente programului; 

 plăţile aferente programelor finanţate din creditele alocate pentru „Programul 
privind realizarea obiectivelor de investiţii în turism” nu respectă prevederile 
legale referitoare la lichidarea şi ordonanţarea      cheltuielilor, în sensul că la 
ordonanţările de plată se regăsesc doar „deconturi justificative” care 
centralizează solicitările de plată ale unităţilor administrativ teritoriale fără 
documente justificative.   

Nu sunt respectate prevederile legii privind finanţele publice, astfel încât 
abaterea favorizează producerea de prejudicii la beneficiarii investiţiilor, 
respectiv autorităţile publice locale care sunt nominalizate în cadrul fiecărui 
program.  

Cele de mai sus sunt probate de constatările controalelor executate de 
camerele judeţene de conturi care au efectuat un număr de 51 controale 
tematice vizând programele, în urma cărora au fost depistate un număr de 
100 abateri care nu generează prejudicii şi 43 abateri care au generat 
prejudicii estimate la suma totală de 15.138 mii lei.  

 plăţile efectuate în anul 2010, aferente vizitelor educaţionale şi de informare 
organizate de către MDRT “Programul anual de marketing şi promovare” şi  
“Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice” nu 
respectă în toate cazurile condiţiile de legalitate, în sensul că documentul de 
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plată al prestatorului serviciilor aferente vizitelor, respectiv, factura fiscală, 
este avizat pentru bun de plată de către persoana împuternicită de 
ordonatorul de credite al MDRT  şi vizată pentru controlul financiar preventiv 
propriu, pe baza raportului întocmit de ghidul firmei prestatoare de servicii, 
neregăsindu-se documente justificative care să ateste atât cantitatea, 
valoarea şi realitatea serviciilor prestate (cazare, masă, transport) cât şi 
rezultatele care trebuiau obţinute ca urmare a vizitelor educaţionale şi de 
informare, respectiv, articole, ghiduri, reportaje etc. 

 lichidarea, ordonanţarea şi plata sumei de 460 mii lei, aferentă contractului 
de lucrări nr. 2260/24.06.2010 a fost efectuată pe baza documentelor de 
recepţie, documente care încalcă prevederile legale specifice, în sensul că: 

 documentul justificativ privind recepţia, nu menţionează aspectele 
cantitative şi valorice privind bunurile recepţionate; 

 recepţia a fost efectuată pe baza “proiectelor tehnice şi a imaginilor care 
redau într-un mod lizibil denumirea obiectivelor turistice” şi nu la faţa locului. 

Din analiza înregistrărilor contabile s-a constatat că bunurile rezultate în 
urma realizării contractului nr. 2.660/24.06.2010, nu au fost înregistrate în 
patrimoniul MDRT, deşi acestea reprezintă elemente patrimoniale de bilanţ 
de natura obiectelor de inventar. 

  

Concluzii generale La Centrul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la 
Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren 

  situaţiile financiare, aferente perioadei 01.01 - 31.08.2010 nu au fost 
întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în 
România, nu respectă în totalitate, principiile legalităţii şi regularităţii şi nu 
oferă o imagine reală şi fidelă a operaţiunilor economice efectuate de către 
CNRRS, a poziţiei financiare, a performanţei şi modificărilor poziţiei 
financiare ale acestuia. 

  

Măsuri dispuse  La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: 

 prin decizie au fost dispuse măsuri pentru înlăturarea neregulilor respectiv 
stabilirea întinderii prejudiciilor şi întreprinderea măsurilor necesare pentru 
recuperarea acestora. 

La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - ordonatorul principal de 
credite şi Centrul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren: 

 stabilirea cu certitudine a lucrărilor executate în cadrul investiţiei 
„Modernizare hală încercări structurale, amplasament Universitatea Tehnică 
de Construcţii Bucureşti” şi înregistrarea corectă în conturile instituţiei a 
valorilor aferente fiecărei naturi de lucrări executate; 

Întrucât CNRRS a fost comasat prin absorbţie de INCD URBAN - INCERC, 
conducerea acestuia a recunoscut justeţea constatărilor echipei auditorilor 
publici externi. 

Opinia de audit:  
Opinie de audit adversă - Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Opinia de audit adversă - Centrului Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren 
Toate constatările au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru conturile de 
execuţie a bugetului de stat încheiate de către cele două entităţi la 31.12.2010. 

 

Opinie de audit fără rezerve - Inspectoratului de Stat în Construcţii motivată de faptul că modul de 
administrare a patrimoniului al ISC şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sunt în concordanţă cu 
scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea fiind 
respectate principiile legalităţii, regularităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii, iar situaţiile financiare 
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auditate sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă 
principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine reală şi fidelă a operaţiunilor economice efectuate de 
către entitate, a poziţiei financiare, a performanţei şi modificărilor poziţiei financiare ale ISC. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă emiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului Inspectoratului de Stat în Construcţii pe anul 2010. 

 
 
 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 

Scurtă prezentare Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) s-a înfiinţat în 
baza HG nr. 1634/2009, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
în subordinea Guvernului.  

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului MECMA pe anul 
2010 s-a desfăşurat la minister şi la următoarele unităţi:  

 - din subordine:  Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale (ARDDZI), la sediul acesteia şi, 

 Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(AIPPIMM), la sediul acesteia şi a 6 oficii teritoriale 
(OTIMMC), respectiv: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, 
Iaşi, Ploieşti şi Timişoara; 

- din coordonare:  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
(ANPC), la sediul acesteia şi la sediile a 12 comisariate 
judeţene pentru protecţia consumatorilor (CJPC), respectiv: 
Arad, Argeş, Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, 
Mureş, Prahova, Satu Mare şi Sibiu. 

şi a avut în vedere următoarele obiective: 
 
Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  
Constatări 
la MECMA  nefundamentarea necesarului de credite pentru finanţarea cheltuielilor pe 

perioada de sistare a lucrărilor de construcţii montaj de la Combinatul minier 
de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog -Ucraina, 
contrar prevederilor Legii nr. 500/2002; 

 reţinerea sumei de 5.331 mii lei (10% din cheltuielile ce decurg din obligaţii 
internaţionale), din creditele bugetare cuvenite instituţiilor publice ierarhic 
inferioare (ANDR si ARDZZI) contrar prevederilor Legii nr. 500/2002. 

la OTIMMC Ploieşti  nefundamentarea corectă a bugetului în vederea rectificării, prin necuprinderea 
veniturilor efectiv realizate, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice şi Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal bugetare. 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare  
Constatări 
la MECMA  nepreluarea în patrimoniul şi neevidenţierea în contabilitate a 8 centre de 

afaceri pentru care s-au efectuat lucrări de investiţii în valoare totală de 18.355 
mii lei, de către Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea 
Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM), contrar 
prevederilor din legislaţia privind finanţele publice, contabilităţii, proprietăţii 
publice şi inventarierii acesteia; 

 neînregistrarea în contabilitate a bunurilor, în valoare de 15.707 mii lei (37 
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locuinţe şi utilităţile aferente), construite de către SC Conversmin SA din 
sumele alocate de la bugetul de stat prin Programele anuale de conservare, 
închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi post închidere a minelor;  

 neînregistrarea în domeniul public al statului şi, implicit, în inventarul bunurilor 
din domeniul public al statului, a lucrărilor de investiţii în valoare de 39.850 mii 
lei, efectuate de către SC Conversmin SA, la 12 iazuri de decantare, din 
sumele alocate de la bugetul de stat pentru lucrări de închidere şi ecologizare 
prin Programele anuale de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi 
activităţi post-închidere a minelor. 

La ARDDZI  neevidenţierea în contabilitate, în conturi în afara bilanţului, a creditelor 
bugetare, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale, contrar 
prevederilor legii contabilităţii şi a Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;  

La AIPPIMM  înregistrarea eronată pe costuri a unor programe informatice în valoare totală 
de 98 mii lei, contrar prevederilor legii contabilităţii; 

La OTIMMC Ploieşti  neorganizarea evidenţei analitice a materialelor şi obiectelor de inventar intrate 
în gestiune în valoare de 154 mii lei, contrar prevederilor legale privind 
documentele financiar-contabile; 

 neînregistrarea în patrimoniu a unui număr de 14 telefoane mobile primite cu 
titlu gratuit de la operatorul de telefonie, în baza punctelor acumulate, contrar 
prevederilor legii contabilităţii; 

 neraportarea în situaţiile financiare la venituri a subvenţiilor încasate în sumă 
de 791 mii lei, contrar prevederilor legii contabilităţii şi Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 neorganizarea contabilităţii angajamentelor bugetare şi legale, a activelor fixe 
şi obiectelor de inventar primite în folosinţă gratuită sau în custodie, precum şi 
a alocaţiilor financiare nerambursabile, contrar prevederilor legale în domeniu; 

La OTIMMC Constanţa  înregistrarea eronată în contabilitate a contravalorii obiectelor de inventar, 
scoase din funcţiune prin casare; 

La OTIMMC Iaşi  necuprinderea în contul de execuţie a angajamentelor legale constând în 
obligaţii de plată estimate la 23 mii lei, contrar prevederilor  legale din domeniul 
contabilităţii; 

 neraportarea corectă în situaţiile financiare a activelor fixe în valoare de 27 mii 
lei. 

La ANPC  neevidenţierea în contabilitate în conturi în afara bilanţului a creditelor 
bugetare, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale, contrar 
prevederilor legale din domeniul contabilităţii; 

 evidenţierea eronată în contabilitate a bunurilor din domeniul public al statului, 
contrar prevederilor; 

 neevaluarea şi neînregistrarea în contabilitate a terenului aferent imobilului 
situat în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, în suprafaţă de 545 m. 

 

La CJPC 

 

 neconducerea contabilităţii analitice a activelor fixe corporale aparţinând 
domeniului privat al statului precum şi necalcularea şi neînregistrarea în 
contabilitate a amortizării mijloacelor fixe aflate în patrimoniu entităţii, contrar 
prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial (CJPC Arad); 

 neînregistrarea în evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe în valoare de 
78 mii lei (CJPC Constanţa); 

 neraportarea în situaţiile financiare a angajamentelor legale de plătit în sumă 
de 44 mii lei (CJPC Prahova); 

 neevaluarea şi neînregistrarea în contabilitate a unor terenuri aparţinând



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 381 
 

domeniului public al statului  (CJPC: Sibiu); 

 necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a amortizării activelor fixe 
(CJPC Sibiu); 

 neevidenţierea în contabilitate a veniturilor în sumă de 52 mii lei, realizate din 
prestaţii pentru terţi (analize, încercări, expertizări, certificări de laborator) 
(CJPC Bucureşti); 

 înregistrarea eronată în contabilitate a unor bunuri în valoare de 61 mii lei, 
aflate în domeniul privat al statului  (CJPC Sibiu). 

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern)  
Constatări 
La MECMA  nerespectarea prevederilor legale privind elaborarea şi/sau dezvoltarea 

sistemelor de control managerial; 

 nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi exercitarea controlul 
financiar preventiv propriu  ; 

 nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi exercitarea auditului 
public intern. 

La ARDDZI 

 

 nu au fost proiectate şi dezvoltate sistemele de control managerial, contrar 
prevederilor Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control managerial;  

 nu a fost organizat compartimentul de audit public intern. 

 

La OTIMMC  

 

 nu au fost elaborate şi dezvoltate sistemele de control managerial, contrar 
prevederilor OMFP nr. 946/2005l (OTIMMC: Ploieşti şi Iaşi). 

La ANPC 

 

 nu a fost aprobat un Program de dezvoltare a sistemului de control managerial 
şi nu au fost implementate toate standardele de control intern în 
departamentele entităţii; 

 nu a fost organizat şi exercitat corespunzător controlul financiar preventiv 
propriu, respectiv:  

o nu a fost acordată viză de control financiar preventiv propriu pentru toate 
operaţiunile; 

o nu au fost detaliate prin liste de verificare a obiectivelor pentru fiecare 
operaţiune din cadrul entităţii; 

 nu au fost auditate o dată la 3 ani toate activităţile desfăşurate, iar auditorii 
interni au fost implicaţi în elaborarea procedurilor de control intern, contrar 
prevederilor Legii nr. 672/2002; 

La CJPC 

 

 

 nu au fost implementate sistemele de control managerial (CJPC: Bucureşti, 
Arad, Iaşi, Dolj, Prahova, Satu Mare şi Argeş); 

 nu a fost organizată activitatea de control financiar preventiv propriu (CJPC 
Dolj). 

 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea 
acestora  

Constatări 
la MECMA  neinventarierea bunurilor din domeniul public al statului, date în administrare 

entităţilor (SC Electrica Oltenia SA si SC Petrotrans SA) aflate sub autoritatea
MECMA. 

La CJPC 

 

 prejudicierea bugetului de stat cu suma de 194 mii lei prin încasarea
amenzilor, peste termenul prevăzut de lege, numai la jumătate din minimul 
amenzilor aplicate, contrar prevederilor privind regimul juridic al contravenţiilor, 
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şi  a celor privind protecţia consumatorilor (CJPC: Mureş -62 mii lei şi Prahova 
-132 mii lei); 

 prejudicierea bugetului de stat cu suma de 205 mii lei prin neîncasarea 
amenzilor, din cauza netransmiterii către organele fiscale competente, în 
termenul legal, a titlurilor executorii, contrar prevederilor legale în domeniu
(CJPC Prahova); 

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 399 mii lei, 
reprezentând venituri cuvenite bugetului de stat. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare  
Constatări  
La MECMA  efectuarea fără bază legală a unor plăţi, în sumă totală de 10 mii lei, 

reprezentând contravaloarea chiriei şi întreţinerii aferente unei locuinţe, 
cheltuieli care nu sunt în concordanţă cu obiectul de activitate al instituţiei; 

 decontarea sumei de 31 mii lei reprezentând cheltuieli cu reexportul, fără a 
avea la bază documente care să certifice efectuarea unor operaţiuni de 
această natură; 

 neluarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubei, în sumă de 3 mii lei, 
reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă; 

 

La ARDDZI 

 

 scoaterea din evidenţa contabilă a unor mijloace fixe în valoare de 1.836 mii 
lei, fără a fi îndeplinite condiţiile pentru scoaterea din funcţiune a acestora,
contrar prevederilor privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994;  

La AIPPIMM 

 

 efectuarea de plăţi în sumă totală de 200 mii lei fără a avea la bază o 
contraprestaţie; 

 efectuarea de plăţi fără bază legală în sumă totală de 8 mii lei reprezentând 
cheltuieli cu transportul personalului încadrat pe funcţii în cabinetul 
demnitarului, contrar prevederilor legale privind cazarea şi transportul 
persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii 
asimilate funcţiilor de demnitate publică; 

 efectuarea de cheltuieli fără bază legală în sumă de 2 mii lei reprezentând 
servicii achitate furnizorului de telefonie mobilă; 

 nerespectarea prevederilor contractuale, respectiv neconstituirea şi 
nereţinerea garanţiei de bună execuţie în sumă totală de 44 mii lei pentru 
serviciile de administrare a incubatoarelor de afaceri din cadrul programului. 

La OTIMMC 

 

 neinventarierea bunurilor în valoare de 18 mii lei, contrar prevederilor privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor 
constatate lipsă în gestiune (a 2 laptop-uri în valoare de 8 mii lei); 

 nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea patrimoniului 
(OTIMMC Ploieşti). 

La ANPC 

 

 efectuarea de cheltuieli în sumă de 18 mii lei, prin acordarea de stimulente 
financiare unor salariaţi în perioada în care se aflau în concediu medical; 

 neluarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubei în sumă de 27 mii lei, 
reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă, acordate unei persoane 
destituită din funcţie. 

La CJPC  nu au fost luate măsuri de recuperare a sumei de 341 mii lei, reprezentând 
concedii medicale plătite angajaţilor din alocaţii bugetare în condiţiile în care 
acestea se suportă din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, 
contrar prevederilor legale (CJPC: Bucureşti: 125 mii lei; Arad: 119 mii lei, 
Prahova: 39 mii lei, Argeş: 57 mii lei); 

 nejustificarea avansurilor acordate în sumă de 19 mii lei, contrar prevederilor 



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 383 
 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010 şi 
Decretului nr. 209/1976 (CJPC Arad); 

 nu a fost evaluat şi înregistrat în contabilitate terenul în suprafaţă de 300 mp, 
aferent imobilului amplasat în oraşul Curtici, contrar prevederilor legale privind 
reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe în instituţii publice (CJPC Arad); 

 nu au fost supuse reevaluării în ultimii 3 ani, elementele patrimoniale de natura 
clădirilor şi terenurilor, instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, mobilierul, 
aparatură birotică şi alte active corporale (CJPC: Constanţa, Mureş, Dolj, 
Argeş); 

 organizarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului (CJPC: Prahova, 
Dolj, Sibiu, Constanţa, Cluj, Argeş); 

 nerespectarea cerinţelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, 
contrar prevederilor Normelor de aplicare a legislaţiei privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (CJPC Prahova); 

 nu au fost supuse reevaluării toate clădirile aflate în patrimoniul entităţii şi nu 
au fost înregistrate în contabilitate diferenţele rezultate din reevaluare în sumă 
de 225 mii lei (CJP: Cluj:114 mii, Satu Mare:111 mii lei). 

Valoarea erorilor/abaterilor constatate însumează 2.807 mii lei, din care 596 mii lei reprezentă prejudicii şi 
18 mii lei reprezintă venituri cuvenite entităţii. 

 
Măsuri operative 

 

 

Conducerile entităţilor verificate au luat următoarele măsuri operative: 

La MECMA  s-au încheiat protocoale de predare-primire şi s-au înregistrat în contabilitate 
cele 8 centre de afaceri; 

 au fost înregistrate in contabilitate bunuri în valoare totală de 55.557 mii lei; 
 a fost recuperată suma totală de 12 mii lei (inclusiv dobânzi legale) şi virată 

la bugetul de stat. 
La AIPPIMM  s-a evidenţiat corect valoarea programelor informatice în valoare de 98 mii 

lei; 
 s-a constituit garanţia de bună execuţie pentru serviciile de administrare a 

incubatoarelor de afaceri în sumă de 44 mii lei. 
La OTIMMC Constanţa  s-au înregistrat corect în contabilitate cheltuielile ocazionate de casarea 

unor obiecte de inventar; 
La ANPC 

 

 a fost emis Ordinul nr. 134/28.06.2011 prin care au fost nominalizate 
persoanele responsabile cu organizarea şi conducerea evidenţei 
angajamentelor bugetare şi legale; 

 au fost evidenţiate corect bunurile din domeniul public al statului; 
 a fost emis Ordinul nr. 118/14.06.2011 pentru neimplicarea auditorilor interni 

în elaborarea procedurilor de control intern; 
 au fost recuperate stimulentele acordate persoanelor aflate în concediu 

medical; 
 s-a evidenţiat în contabilitate, în contul „debitori”, paguba de recuperat în 

suma de 27 mii lei; 
 s-a emis Ordinul nr. 133/28.06.2011, prin care s-au nominalizat persoanele 

responsabile cu organizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul 
instituţiei. 

La CJPC 

 

 s-au întreprins măsuri pentru recuperarea sumelor reprezentând 
indemnizaţii pentru concedii medicale de la CASS (CJPC Arad); 

 s-a evaluat terenul din oraşul Curtici (CJPC Arad); 
 s-a calculat şi înregistrat amortizarea mijloacelor fixe (CJPC Dolj şi Sibiu); 
 s-a emis decizie pentru inventarierea patrimoniului, precum şi pentru 

organizarea conform legii a controlului financiar preventiv propriu (CJPC Dolj);
 s-a evaluat şi înregistrat în contabilitate terenul în suprafaţă de 329 mp şi 

valoare de 217 mii lei (CJPC Sibiu). 
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Concluziile generale   nu au fost respectate principiile de legalitate şi regularitate în:  
 administrarea patrimoniului; 
 execuţia cheltuielilor; 
 întocmirea situaţiilor financiare şi 
 în inventarierea şi evaluarea patrimoniului public şi privat al 

statului; 
 sistemul de control intern nu este proiectat şi nu funcţionează, iar nivelul de 

încredere în sistemele de control intern ale entităţilor, stabilite după 
efectuarea testelor de control, este scăzut. 

 
Recomandări: 

 

La MECMA 
 

 fundamentarea necesarului de credite pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
CIM Krivoi Rog Ucraina;  

 repartizarea creditelor către instituţiile ierarhic inferioare, la nivelul real pe 
baza unor fundamentări; 

  implementarea tuturor standardelor de management/control intern şi 
dezvoltării sistemului de control managerial; 

 auditarea tuturor activităţilor desfăşurate în minister, inclusiv a activităţilor 
entităţilor subordonate care nu au structură proprie de audit public intern; 

 inventarierea şi reevaluarea generală a patrimoniului;  
 întreprinderea de măsuri în vederea recuperării sumelor plătite fără bază 

legală. 
La ARDDZI 
 

 emiterea procedurii operaţionale privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor 
fixe; evidenţierea în contabilitate în conturi în afara bilanţului a creditelor 
bugetare, angajamentelor bugetare şi legale;  

 elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial; 
 organizarea şi exercitarea auditului public intern. 

La AIPPIMM 

 

 stabilirea întinderii prejudiciului cauzat prin efectuarea de plăţi nelegale şi 
luarea măsurilor de recuperare a acestuia. 

La OTIMMC  organizarea contabilităţii sintetice şi analitice; 
 efectuarea inventarierii şi valorificării bunurilor;  
 calcularea şi evidenţierea amortizării activelor fixe;  
 organizarea corespunzătoare a activităţii de control managerial şi intern 

(OTIMMC: Ploieşti şi Timişoara); 
 fundamentarea bugetului prin dimensionarea reală a veniturilor şi cheltuielilor 

(OTIMMC Ploieşti). 
La ANPC 

 

 evidenţierea în contabilitate, în conturi în afara bilanţului a creditelor bugetare, 
angajamentelor bugetare şi legale;  

 elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial, inclusiv a 
procedurilor, formalizate pe activităţile specifice entităţii;  

 organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a auditului 
public intern;  

 evaluarea terenului situat în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, în 
vederea stabilirii valorii juste şi înregistrării în contabilitate şi în inventarul 
bunurilor din domeniul public al statului; 

 luarea măsurilor legale în vederea recuperării de la persoanele răspunzătoare 
a pagubei de 27 mii lei; 

La CJPC 

 
 intrarea în legalitate privind: organizarea evidenţei contabile, a sistemului de 

control managerial şi audit intern; organizarea inventarierii şi reevaluării 
patrimoniului; calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării 
capitalului imobilizat (CJPC: Arad, Dolj, Prahova, Sibiu, Constanţa, Bucureşti, 
Prahova şi Iaşi); 

 realizarea punctajului cu CASS - urile pentru stabilirea sumelor de recuperat 
(CJPC: Bucureşti, Prahova, Arad); 

 extinderea verificărilor privind modul de încasare a veniturilor din amenzile 
contravenţionale aplicate, (CJPC: Prahova şi Iaşi). 
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Opinia de audit:  
Având în vedere faptul că: 
 au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, situaţiile financiare ale MECMA, ARDDZI, 

AIPPIMM, OTIMMC (Ploieşti şi Timişoara), ANPC, CJPC (Bucureşti, Prahova, Mureş, Constanţa, 
Sibiu, Cluj, Dolj, Satu-Mare, Arad, Argeş, Iaşi) nu oferă sub toate aspectele semnificative, o 
imagine fidelă şi reală asupra operaţiunilor financiare, a fost formulată o opinie de audit adversă. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru 
contul de execuţie ale bugetelor pe anul 2010; 

 la OTIMMC Mureş şi Cluj, situaţiile financiare ale acestora oferă sub toate aspectele semnificative, 
o imagine fidelă şi reală asupra operaţiunilor financiare, a fost formulată o opinie de audit fără 
rezerve. Toate aceste constatări au avut drept consecinţă emiterea certificatului de 
conformitate pentru conturile de execuţie ale bugetelor OTIMMC Mureş şi Cluj pe anul 2010; 

 la OTIMMC Constanţa şi Iaşi, abaterile de la legalitate şi regularitate constatate nu sunt 
semnificative, situaţiile financiare oferă sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă şi reală 
asupra operaţiunilor financiare, a fost formulată o opinie de audit fără rezerve cu paragraf 
explicativ. Nu s-a emis certificatul de conformitate pentru contul de execuţie a bugetelor OTIMMC 
Constanţa şi Iaşi pe anul 2010. 

 
Pentru valorificarea constatărilor Curtea de Conturi a emis 19 decizii prin care au fost dispuse măsuri pe 
care ARDDZI, AIPPIMM, OTIMMC, ANPC, CJPC trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării 
abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea 
acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate. 
 

 
 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 

Scurtă prezentare 
 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este 
instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, în 
subordinea primului-ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

ANRE îşi desfăşoară activitatea în teritoriu prin 11 Oficii teritoriale, organizate ca 
entităţi fără personalitate juridică. 

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului ANRE pe anul 
2009 a avut următoarele obiective: 

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări 
 

 evidenţierea eronată în contabilitate a cheltuielilor de investiţii în sumă de 70 mii lei;

 neînregistrarea în contabilitate a unor facturi reprezentând contravaloarea 
energiei electrice consumată în perioada iulie-decembrie; 

 neorganizarea contabilităţii clienţilor pe conturi sintetice de gradul II şi pe 
fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  neocuparea postului de auditor public intern şi, implicit, neauditarea activităţii 

instituţiei, contrar prevederilor legii privind auditul public intern.  

 
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora
Constatări  neactualizarea anuală cu indicele de inflaţie, a nivelului/valorii contribuţiei 

anuale, percepute de la titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi al 
energiei termice produse în cogenerare, contrar prevederilor Legii nr. 13/2007. 
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Contribuţia nefacturată şi neîncasată însumează 14.245 mii lei; 

 neactualizarea anuală a nivelului tarifelor percepute pentru autorizaţii şi licenţe 
în sectorul gazelor naturale la nivelul indicelui de inflaţie înregistrat. Diferenţele 
de tarife nefacturate şi neîncasate însumează 57.776 mii lei; 

 neurmărirea respectării, de către agenţii economici din sectoarele gazelor 
naturale şi al energiei electrice produse în cogenerare, a reglementărilor privind 
deţinerea autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 nefacturarea, pentru activitatea de dispecerizare, a tarifelor anuale în sumă de 
4.164 mii lei, datorate de SNTGN Transgaz SA.  

În baza prevederilor Legii nr. 329/2009, începând cu data de 09.11.2009, 
aceste venituri se cuveneau bugetului de stat; 

 neaplicarea aceluiaşi tarif pentru toţi operatorii economici din sectorul gazelor 
naturale cu ocazia regularizării efectuate la sfârşitul anului 2008; 

 neînregistrarea la avansuri a diferenţelor rezultate din regularizarea 
contribuţiilor percepute de la unii operatori economici; 

 netransmiterea către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Proceselor 
verbale de constatare a contravenţiilor pentru punerea în executare a amenzii 
contravenţionale în sumă de 24 mii lei; 

 nevirarea, pe destinaţiile legale, a disponibilităţilor în sumă totală de 238 mii lei, 
neutilizate la 31.12.2009, contrar prevederilor OMFP nr. 3.156/2009; 

 neimpozitarea sumelor primite de salariaţi pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare pe perioada delegării şi detaşării, contrar prevederilor 
Codului fiscal; 

 necalcularea majorărilor/penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a 
facturilor în sumă totală de 3.028 mii lei, emise şi evidenţiate în contabilitate, 
precum şi nerecuperarea şi nevirarea acestora la bugetul de stat; 

 nerecuperarea creanţelor în sumă de 61 mii lei reprezentând tarife pentru 
autorizare electricieni, pentru care termenul de acţionare s-a prescris; 

 nerecuperarea creanţelor în sumă de 23 mii lei, reprezentând tarife şi contribuţii 
facturate unui număr de 25 agenţi economici din sectorul energiei electrice şi al 
gazelor naturale, pentru care nu au fost luate măsurile legale de încasare în 
cadrul perioadei de prescripţie. 

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 78.871 mii lei reprezentând: venituri cuvenite 
bugetului de stat, în sumă de 78.847 mii lei şi venituri cuvenite bugetului local, în sumă de 24 mii lei.  

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea anuală a patrimoniului, 

respectiv: nedispunerea efectuării inventarierii imobilizărilor necorporale, 
neefectuarea inventarierii faptice la Oficiile teritoriale ale ANRE, neinventarierea 
lucrărilor de reparaţii ale clădirilor şi a bunurilor aparţinând terţilor existente la 
Oficiul Teritorial Galaţi, neverificarea şi neconfirmarea pe baza extraselor de 
cont a soldurilor debitoare şi creditoare a tuturor creanţelor şi obligaţiilor faţă de 
terţi evidenţiate în contabilitate, neîntocmirea de liste de inventariere pe locuri 
de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri;  

 acordarea drepturilor salariale peste nivelul stabilit pentru personalul instituţiilor 
publice finanţate integral de la bugetul de stat, în condiţiile în care în anul 2009 
instituţia a înregistrat obligaţii financiare neachitate la scadenţă, contrar 
prevederilor legale privind salarizarea în instituţiile publice finanţate integral din 
venituri proprii; 

 efectuarea de cheltuieli de personal, fără bază legală, în sumă de 22 mii lei, 
prin acordarea drepturilor de natură salarială unei persoane pe perioada 
suspendării Contractului individual de muncă la iniţiativa; 

 efectuarea de cheltuieli de personal prin acordarea de sporuri peste limitele 
negociate şi stabilite prin Contractul colectiv de muncă, prin acordarea unor 
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clase de salarizare superioare faţă de cele prevăzute în Contractul colectiv de 
muncă pentru funcţiile pe care le deţineau, sau prin acordarea sporului pentru 
ore suplimentare pe perioada delegării în altă localitate sau în străinătate;  

 efectuarea de cheltuieli de personal fără bază legală, în sumă de 1.346 mii lei, 
prin acordarea unor sporuri (sporul de complexitate şi sporul de 
confidenţialitate) unor salariaţi din cadrul instituţiei;  

 angajarea şi efectuarea de cheltuieli de investiţii în sumă de 70 mii lei, fără a fi 
cuprinse în programele de investiţii aprobate şi fără a avea surse alocate în 
acest scop; 

 neluarea măsurilor legale pentru recuperarea drepturilor băneşti în sumă de 7 
mii lei stabilite prin sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile; 

 scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor prescrise şi neîncasate în sumă 
de 244 mii lei;  

 nerecuperarea, prin chirie, a cheltuielilor în sumă de 87 mii lei efectuate pentru 
8 locuinţe aparţinând ANRE;  

 închirierea unui spaţiu destinat desfăşurării activităţii Oficiului Teritorial Galaţi 
cu nerespectarea principiilor „economiei şi eficienţei cheltuielilor”. 

 
Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate însumează 1.710 mii lei reprezentând venituri cuvenite 
bugetului de stat.  

 

Cu privire la constatările identificate cu ocazia auditului financiar conducerea ANRE şi-a exprimat puncte de 
vedere divergente, prin obiecţiunile formulate, în principal, cu privire la: 

 neactualizarea anuală cu indicele de inflaţie, a nivelului/valorii contribuţiei anuale, percepute de la 
titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare; 

 neactualizarea anuală a nivelului tarifelor percepute pentru autorizaţii şi licenţe în sectorul gazelor 
naturale la nivelul indicelui de inflaţie înregistrat; 

 acordarea unor sporuri fără bază legală unor salariaţi din cadrul instituţiei, acordarea unor clase de 
salarizare superioare celor stabilite prin Contractul colectiv de muncă; 

 nerecuperarea prin chirie a cheltuielilor efectuate pentru 8 locuinţe aparţinând ANRE; 

 angajarea şi efectuarea de cheltuieli de investiţii fără a avea fonduri alocate şi aprobate în acest 
scop;  

 nerecuperarea de creanţe în termenul legal de prescripţie, precum şi necalcularea şi nerecuperarea 
majorărilor/penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a creanţelor evidenţiate în contabilitate.

Punctul de vedere al conducerii ANRE nu a fost însuşit, echipa de audit menţinându-şi argumentele 
prezentate în actul de control. De asemenea, conducerea ANRE a formulat contestaţie împotriva a patru 
măsuri din totalul de 21 măsuri dispuse prin Decizia emisă de Curtea de Conturi;  

 

Măsuri operative  s-a efectuat regularizarea tarifului de dispecerizare datorat de SNTGN 
Transgaz SA, rezultând suma de 1.704 mii lei, pentru recuperarea căreia s-a 
emis factură; 

 în vederea executării amenzii contravenţionale în sumă de 24 mii lei, s-a 
transmis Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Timişoara Procesul 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

 pentru diferenţele de diurnă acordate salariaţilor aflaţi în delegaţie în ţară, s-a 
calculat şi virat la bugetul de stat impozitul pe venit aferent; 

 pentru auditarea activităţii instituţiei a fost angajat un auditor public intern. 

 

Concluzii generale  modul de administrare a patrimoniului statului, precum şi execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli nu sunt sub toate aspectele în concordanţă cu scopul, 
obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi nu respectă în totalitate principiile legalităţii 
şi regularităţii; 

 situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2009 nu oferă în toate aspectele 
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semnificative o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi 
a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

 

Recomandări  actualizarea anuală cu indicele de inflaţie a nivelului contribuţiilor anuale 
percepute de la operatorii economici din sectorul energiei electrice, precum şi a 
nivelului tarifelor pentru autorizaţii şi licenţe în sectorul gazelor naturale; 

 deţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege de către agenţii economici din 
sectorul de electricitate, precum şi din sectorul gazelor naturale; 

  regularizarea anuală a tarifelor în funcţie de cantităţile efectiv prestate;  

 stabilirea întinderii prejudiciilor create ca urmare a efectuării cheltuielilor de 
personal fără bază legală, a cheltuielilor pentru cele 8 locuinţe închiriate 
salariaţilor şi dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestora; 

 extinderea verificărilor pentru toate operaţiunile economice din domeniul în care 
s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate; 

 organizarea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 virarea pe destinaţiile legale a disponibilităţilor băneşti neutilizate la sfârşitul 
exerciţiului financiar, precum şi a sumelor stabilite prin actul de control şi 
recuperate ulterior misiunii de audit. 

 

Opinia de audit:  
Având în vedere faptul că au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, situaţiile financiare ale 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nu oferă sub toate aspectele semnificative, o 
imagine fidelă şi reală asupra operaţiunilor financiare, a fost formulată o opinie de audit adversă. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2009. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis Decizie prin care au fost dispuse 21 de măsuri 
pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei trebuie să le ducă la îndeplinire în 
vederea înlăturării abaterilor constatate, precum şi pentru intrarea în legalitate. 

 
 
 
 

Serviciul de Informaţii Externe  
 

Scurtă prezentare Serviciul de Informaţii Externe (SIE) este instituţie de stat specializată în domeniul 
informaţiilor externe privind siguranţa naţională, este organizat ca autoritate 
administrativă autonomă, cu personalitate juridică.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului SIE pe anul 
2010 a avut următoarele obiective: 

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului de stat pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 
Constatări  s-au constatat anumite disfuncţii, respectiv proiectul bugetului SIE pentru anul 

2010 deşi a fost întocmit conform normelor legale, din evaluarea procedurii 
interne a rezultat faptul că procedura actuală este foarte succintă şi se referă 
mai mult la aspectele privind calendarul şi circuitul documentului până la 
includerea lui în bugetul de stat, fără a stabili modalităţile tehnice privind 
întocmirea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, caracteristicile 
naturilor de cheltuieli: personal, bunuri şi servicii, respectiv investiţii, 
fundamentarea şi derularea programelor. 
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Opinia de audit:  
Având în vedere că abaterile de la legalitate şi regularitate constatate nu sunt semnificative, situaţiile 
financiare ale SIE oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă şi reală asupra operaţiunilor 
financiare, a fost formulată o opinie de audit fără rezerve. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă emiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului Serviciului de Informaţii Externe pe anul 2010. 

 

 

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  rezultatul evaluării sistemului de management şi control intern înainte de 

efectuarea testelor de control, precum şi nivelul de încredere în sistemul de 
control intern al entităţii stabilit după efectuarea testelor de control a arătat că, 
la nivelul entităţii controlul intern a fost organizat şi implementat foarte bine, 
ceea ce a determinat gradul ridicat al încrederii auditorilor în funcţionarea 
acestuia. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare 

Constatări  procesul de derulare a fazelor execuţiei bugetare se desfăşoară conform 
OMFP nr. 1792/2002 dar procedura internă nu tratează aspectele privind 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 din analiza documentelor justificative care însoţesc ordonanţările de plată a 
rezultat că, în unele situaţii, apar diferenţe, mici ca valoare, între totalul facturii 
şi totalul Notei de Recepţie şi Constatare de Diferenţe (NRCD), diferenţe 
generate de repartizarea pe unitatea de produs a TVA aferentă preţului unitar,
situaţie creată şi de faptul că procedura referitoare la lichidarea cheltuielilor nu 
a prevăzut situaţia respectivă. 

 

Concluzii generale  modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi 
execuţia bugetului sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile 
prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţat SIE şi respectă principiile 
legalităţii, regularităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii; 

 situaţiile financiare aferente exerciţiului bugetar 2010 sunt întocmite în 
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă 
principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine reală şi fidelă a 
operaţiunilor economice efectuate de Serviciul de Informaţii Externe, a poziţiei 
financiare, a performanţei şi modificărilor poziţiei financiare ale acestuia. 

Conducerea Serviciului de Informaţii Externe a recunoscut justeţea constatărilor şi 
necesitatea îndeplinirii aspectelor cuprinse în recomandările cuprinse în raportul 
de audit. 

 

Recomandări  elaborarea unei proceduri referitoare la întocmirea proiectul de buget care 
să insiste pe aspectele privind elaborarea şi fundamentarea necesarului 
de credite pe capitole, titluri, articole şi alineate bugetare, concomitent cu 
respectarea cerinţelor programelor derulate de instituţie; 

 revizuirea procedurii privind angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare, prevăzută în ordinul intern; 

 elaborarea unei proceduri care să precizeze modul de stabilire şi 
înregistrare a eventualelor diferenţe între valoarea totală a facturii cu TVA 
inclus şi valoarea totală a Notei de Recepţie şi Constatare de Diferenţe 
(NRCD).  
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Serviciul Român de Informaţii  
 

Scurtă prezentare Serviciul Român de Informaţii este instituţia statului cu atribuţii în domeniul 
culegerii şi valorificării informaţiilor relevante pentru securitatea naţională a 
României.  

Au fost supuse auditului financiar conturile de execuţie a bugetului de stat 
încheiate de un număr de nouă unităţi din totalul de 58 structuri ai căror 
conducători au calitatea de ordonator terţiar de credite şi situaţiile financiare 
încheiate de ordonatorul principal de credite - delegat. 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  rezultatul evaluării sistemului de management şi control intern, la toate unităţile 

auditate, înainte de efectuarea testelor de control, precum şi nivelul de 
încredere în sistemul de control intern al entităţii stabilit după efectuarea 
testelor de control a arătat că, la nivelul entităţii controlul intern a fost organizat 
şi implementat foarte bine, ceea ce a determinat gradul ridicat al încrederii 
auditorilor în funcţionarea acestuia. 

Calitatea gestiunii economico-financiare 

Constatări  auditorii publici externi au constat că a fost elaborată o procedură operaţională 
privind derularea fazelor execuţiei bugetare fără însă a reglementa 
documentele justificative anexate, cu ocazia arhivării, la documentele financiar 
contabile specifice fiecărei faze a execuţiei bugetare şi aspectele specifice 
legate de evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare; 

 procesul de derulare a fazelor execuţiei bugetare se desfăşoară conform 
prevederilor OMFP nr. 1792/2002, însă din evaluarea procedurii interne pentru 
aprobarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile şi a procedurii 
operaţionale privind fazele execuţiei bugetare a rezultat faptul că procedura 
internă nu tratează aspectele privind organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare legale; 

 un număr de trei investiţii în curs, nu au fost inventariate conform normelor şi 
instrucţiunilor interne în vigoare şi nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă. 

 

Măsuri operative În timpul misiunilor de audit conducerile entităţilor auditate au îndeplinit 
recomandările formulate de echipele de auditori, astfel: 

 la ordonatorul principal de credite: 
 a fost corectată eroarea din aplicaţia informatică privind calculul 

amortizării, în sensul că s-au creat condiţiile pentru înregistrarea 
perioadelor de scoatere temporară din funcţiune a mijloacelor fixe; 

 a fost revizuită şi implementată Procedura operaţională privind „Evidenţa 
angajamentelor legale şi bugetare”; 

 au fost supuse revizuirii şi sunt în curs de avizare şi aprobare instrucţiunile 
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile SRI,  şi 
Instrucţiunile referitoare la organizarea şi conducerea evidenţei contabile a 
bunurilor aflate în administrarea SRI;  

 la ordonatorii de credite din subordine: 

 au fost luate măsurile pentru înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a 
celor trei obiective de investiţii; 

 a fost revizuită şi implementată Procedura operaţională privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

 

Concluziile generale  modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi 
execuţia bugetului, respectă principiile legalităţii, regularităţii, eficienţei, 
eficacităţii şi economicităţii; 

 situaţiile financiare, aferente perioadei 01.01-31.12.2010 au fost întocmite, în 
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conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă 
în totalitate, principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine reală şi fidelă 
a operaţiunilor economice efectuate, a poziţiei financiare, a performanţei şi 
modificărilor poziţiei financiare ale acestuia. 

 

Recomandare Monitorizarea procesului de derulare a investiţiilor, mai ales în faza de încheiere 
şi recepţie a lucrărilor şi înregistrarea acestora în patrimoniul unităţii, pentru
evitarea întârzierilor constatate între momentul recepţiei lucrărilor şi înregistrarea 
în evidenţa contabilă a mijlocului fix rezultat.  

 
Opinia de audit:  
Opinie fără rezerve pentru contul de execuţie a bugetului SRI şi pentru 8 ordonatori terţiari de credite. 

Opinia de audit se întemeiază pe probele de audit obţinute pe parcursul misiunilor, referitoare la 
obiectivele generale şi specifice, care au asigurat auditorilor publici externi asigurarea că:  

a) modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor din structura Serviciului 
Român de Informaţii, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli de către acestea sunt în 
concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţat SRI 
şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

b) situaţiile financiare auditate sunt întocmite de către ordonatorii terţiari de credite în conformitate cu 
cadrul de raportare financiară aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată de entitatea respectivă. 

Opinia fără rezerve, cu paragraf de evidenţiere a unui aspect pentru un ordonator terţiar de credite. 

Având în vedere că abaterile de la legalitate şi regularitate constatate se referă la investiţii derulate şi 
finanţate de o direcţie centrală şi nu sunt semnificative, şi de faptul că situaţiile financiare ale ordonatorului 
terţiar de credite pe anul 2010 oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă şi reală asupra 
operaţiunilor financiare, opinia de audit formulată a fost o opinie fără rezerve, cu paragraf. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă emiterea certificatului de conformitate pentru conturile de 
execuţie a bugetelor pe anul 2010. 

 

 

 

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale 
 

Scurtă prezentare Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură servicii de comunicaţii de stat 
(speciale) pentru: 

 autorităţile legislative; 
 autorităţile administraţiei centrale şi locale; 
 autorităţile componente ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine 

Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN);  
 autorităţile din sistemul judiciar şi de impunere a legii; 
 autorităţile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Serviciile de comunicaţii pe care instituţia le furnizează autorităţilor publice 
acoperă toată gama de nevoi operaţionale, fiind oferite servicii de comunicaţii 
securizate de voce, de radiocomunicaţii mobile, video, precum şi servicii de 
comunicaţii de date destinate funcţionării sistemelor informatice instituţionale 
sau de cooperare. STS a implementat Sistemul naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă-112 ce constituie interfaţa prevăzută în legislaţia europeană între 
cetăţeni şi autorităţile statului, pentru asigurarea securităţii cetăţenilor. 
Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale pe anul 2010 s-a desfăşurat la sediul entităţii şi a avut 
ca obiective: 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  

 în bilanţul contabil, parte a Situaţiilor financiare ale STS întocmite la data de 
31.12.2010, transmise MFP, contul "Decontări între instituţii subordonate" 
prezintă sold final de 121 lei, înscris pe rândul ”Datorii comerciale, avansuri şi 
alte decontări”, deşi în vederea prezentării unei imagini fidele asupra 
patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la 
întocmirea situaţiilor financiare centralizate trebuia eliminat  acest cont din 
activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru 
instituţiile subordonate. 

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  

 operaţiunea de inventariere la finele anului 2010 a elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii STS nu s-a efectuat cu respectarea
prevederilor legale;  

 din totalul de 25 de imobile proprietate publică a statului aflate în 
administrarea STS un număr de 7 imobile nu au fost intabulate. 

 reglementările interne  nu prevăd obligativitatea exercitării vizei de control 
financiar preventiv pe procesul verbal de casare. 

  
Imperfecţiuni 
legislative 

Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale nu reglementează aspectele legate de personalitatea 
juridică a unităţilor militare - ordonatori terţiari de credite din subordinea STS -
ordonator principal de credite. 
 

  

Opinia de audit:  
Echipa de audit a emis o opinie fără rezerve cu paragraf de evidenţiere a unui aspect  
 
 
 
 
 

Consiliul Economic şi Social 
 

 

Scurtă prezentare Consiliul Economic şi Social (CES) este organul consultativ al Parlamentului şi al 
Guvernului, instituţie publică de interes naţional, tripartită şi autonomă, având ca
scop realizarea dialogului social la nivel naţional dintre patronat, sindicate şi 
Guvern şi a climatului de stabilitate şi pace socială.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului CES pe anul 
2010 a avut ca obiective: 

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010 şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 
Constatări  nerespectarea reglementărilor legale privind elaborarea şi fundamentarea 

proiectului de buget propriu, în sensul că, necesarul de fonduri pentru anul 
2010 şi estimările pentru anii 2011-2013, au fost înscrise în proiectul de buget 
fără o justificare detaliată pe bază de documentaţii aprobate, referate, 
propuneri specifice domeniului de activitate şi fără utilizarea formularelor de 
fundamentare prezentate în anexele la Scrisoarea - cadru, contrar 
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. 
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Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  reflectarea în mod eronat în evidenţa contabilă a unor operaţiuni vizând 

cheltuielile de deplasare a personalului în străinătate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar şi înregistrarea acestora fără dezvoltarea în 
conturi analitice, pe articole şi aliniate, pe structura clasificaţiei bugetare, 
contrar prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice; 

 nerespectarea reglementărilor şi a tehnicii contabile referitoare la evidenţierea 
operaţiunilor de acordare a avansurilor spre decontare, în sensul înregistrării 
acestora direct în conturile de cheltuieli, fără utilizarea conturilor 
corespondente de debitori, contrar prevederilor Legii contabilităţii, nr. 82/1991, 
republicată;  

 Registrul jurnal nu a prezentat o imagine fidelă şi detaliată a tuturor 
înregistrărilor contabile şi nu a oferit toate elementele de identificare 
cronologică a operaţiunilor economice înregistrate;   

 amortizarea activelor fixe nu a fost înregistrată lunar, pe parcursul duratei de 
viaţă utile a acestora, contrar prevederilor Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice;  

 înregistrarea în fişele conturilor de furnizori a unor operaţiuni de „reglare”, fără 
a fi însoţite de documente justificative care să expliciteze conţinutul economic 
al acestora, mărind în mod artificial şi nejustificat rulajele contului; 

 nerespectarea funcţiunii corecte şi conforme cu normele şi instrucţiunile de 
utilizare ale unor conturi contabile precum „Creditori” şi „Cheltuieli privind alte 
materiale consumabile”;   

 nerespectarea reglementărilor legale vizând forma şi conţinutul documentelor 
justificative, în sensul că nu a fost asigurată o evidenţă corespunzătoare a 
documentelor şi a conţinutului minimal de informaţii prevăzute de specificaţiile 
formularelor utilizate, contrar prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor 
Naţionale. 

 

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv 
audit intern) 
Constatări  recomandările formulate de către Compartimentul de audit public intern al 

CES, la finalizarea misiunilor de audit, vizând înlăturarea neregulilor 
constatate, nu au fost implementate, contrar prevederilor Normelor generale 
privind exercitarea activităţii de audit public intern.  

 
Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  stabilirea incorectă a cuantumului indemnizaţiilor pentru concediile medicale, 

plătite unor salariaţi din cadrul instituţiei, în sensul că acestea au fost 
repartizate eronat asupra fondurilor din care se suportă (angajator/instituţie 
sau Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate). Aceste aspecte sunt 
incidente prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate; 

 stabilirea incorectă a unor obligaţii de natura contribuţiilor privind ajutorul de 
şomaj reţinut de la angajaţi şi a celor constituite de angajator, pentru unele
persoane care nu mai activau în instituţie la data acordării premiilor anuale, 
contrar prevederilor legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă. 
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Concluzii generale Identificarea unor deficienţe privind elaborarea şi fundamentarea proiectului de 
buget propriu, reprezentând riscuri în dimensionarea corectă şi echilibrată a 
necesarului de resurse financiare publice şi în asigurarea unei bune gestiuni a 
fondurilor publice.  

Deficienţele constatate au afectat acurateţea datelor raportate prin situaţiile 
financiare întocmite de CES, cu impact direct asupra prezentării unei imagini 
corecte şi veridice a informaţiilor financiar-contabile. 

Abaterile de la legalitate şi regularitate de natură financiar - contabilă, deşi nu au 
generat prejudicii asupra bugetului de stat, au fost de natură să afecteze 
realitatea şi exactitatea datelor raportate prin situaţiile financiare întocmite. 

Măsuri CES a luat măsuri de corectare a unor deficienţe, iar ulterior, a comunicat 
ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie. 

Recomandări  elaborarea şi implementarea unor proceduri interne privind fundamentarea 
proiectului de buget propriu, a propunerilor de rectificare bugetară şi a virărilor 
de credite, care să conţină etapele, regulile de aplicat, modelele de lucru, 
competenţe şi responsabilităţi, corelate cu reglementările legale în vigoare, cu 
respectarea metodologiei de elaborare şi fundamentare a proiectelor de buget 
emisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

 elaborarea şi implementarea procedurilor privind înregistrarea în contabilitate 
a cheltuielilor instituţiei, cu respectarea monografiei contabile a operaţiunilor 
specifice instituţiei, corespunzător conţinutului economic al acestora; 

 întocmirea lunară a „Situaţiei privind calculul amortizării pe luna......... 
anul……. ", cu respectarea formei şi conţinutului stabilite de OMFP nr. 
3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi 
înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe; 

 întocmirea „Fişei de urmărire a recomandărilor” şi verificarea modului de 
implementare a recomandărilor formulate la finalizarea fiecărei misiuni de 
audit public intern;  

 analiza modului de repartizare a indemnizaţiilor de concediu medical asupra 
fondurilor din care se suportă, efectuarea înregistrărilor contabile ce se impun, 
în vederea determinării exacte a creanţelor şi datoriilor instituţiei. 

 
Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar, echipa de audit a exprimat o opinie de audit adversă, motivată de 
deficienţele constatate vizând nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii şi conformităţii cu 
prevederile actelor normative.  

Constatările rezultate în urma examinării documentelor financiar-contabile au avut drept consecinţă 
neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Consiliului Economic şi 
Social pe anul 2010.  

Pentru valorificarea constatărilor Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Consiliul Economic şi Social trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor 
constatate. 

Consiliul Economic şi Social a comunicat Curţii de Conturi remedierea deficienţelor constatate, dar 
verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie va face obiectul altei acţiuni de 
verificare. 
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Autoritatea Electorală Permanentă 
 

Scurtă prezentare Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este instituţie publică administrativă 
autonomă, cu personalitate juridică. 

În structura organizatorică a instituţiei funcţionează un aparat teritorial, alcătuit 
din filiale regionale, fără personalitate juridică.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului AEP pe 
anul 2010 a avut ca obiective: 
 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări  nerespectarea reglementărilor legale privind înregistrarea în evidenţa 
contabilă şi raportarea prin situaţiile financiare întocmite pentru anul 2010 a 
cheltuielilor care reflectau consumuri aferente lunii decembrie, de natura 
serviciilor de furnizare de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, 
telefon etc., facturate de furnizori şi primite de instituţie până la data 
întocmirii bilanţului.  

 nerespectarea reglementărilor legale privind organizarea evidenţei tehnico-
operative a bunurilor intrate în patrimoniul instituţiei, în sensul că AEP a 
evidenţiat în mod eronat în patrimoniul instituţiei, unele bunuri de natura 
obiectelor de inventar în categoria materialelor consumabile, contrar 
prevederilor privind documentele financiar-contabile. 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare 

Constatări  nerespectarea reglementărilor legale privind reducerea cu 25% a 
cuantumului drepturilor de diurnă acordate personalului trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în perioada iulie-
decembrie 2010, faţă de nivelul prevăzut în HG nr. 518/1995 privind unele 
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările 
ulterioare, contrar prevederilor legii privind unele măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar, intrată în vigoare la data de 03 iulie 2010;  

 nerespectarea reglementărilor legale referitoare la evidenţierea şi raportarea 
angajamentelor privind cheltuielile bugetare efectuate de AEP, în sensul că, 
evidenţa angajamentelor bugetare nu a fost ţinută la zi, iar angajamentele 
rămase neachitate la finele exerciţiului bugetar nu au fost raportate, contrar 
prevederilor Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 efectuarea unor plăţi din buget fără respectarea încadrării acestora în 
structura bugetului aprobat, corespunzător naturii economice a cheltuielilor. 
Exemplificăm plăţile efectuate de AEP cu serviciile prestate de RA-APPS 
aferente spaţiilor puse la dispoziţie în care instituţia îşi desfăşoară activitatea 
(întreţinere instalaţii sanitare, de încălzire, electrice, ascensoare, servicii de 
igienizare spaţii, PSI etc.) suportate din creditele bugetare aprobate la 
subdiviziunea clasificaţiei bugetare „Chirii”; 

 nerespectarea reglementărilor legale privind gestionarea bunurilor de natura 
stocurilor aflate în patrimoniul AEP, exemplificând în acest sens modul 
deficitar de completare a notelor de recepţie şi constatare de diferenţe, 
înregistrarea bunurilor intrate în gestiunea instituţiei fără respectarea 
cronologiei operaţiunilor economice efectuate etc. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

Analiza cadrului legislativ circumscris obiectului de activitate al AEP a relevat 
existenţa unei inadvertenţe de ordin legislativ, în sensul că, prevederile art. 14 
alin. (1) din HG nr. 1046/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor 
necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
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Preşedintele României din anul 2009 nu se corelează cu dispoziţiile art. 61 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. Textele actelor normative care introduc dispoziţii necorelate prevăd:  

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, în care se stipulează la 
art. 61 (1) că „Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie 
a fiecărui an”, iar la art. 61 alin. (3) că „Creditele bugetare neutilizate 
până la închiderea anului sunt anulate de drept” şi,  

 HG nr. 1046/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor 
necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Preşedintele României din anul 2009, la art. 14 (1) stipulează 
că „Sumele puse la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Autorităţii Electorale Permanente, cu excepţia celor prevăzute la 
alin. (3), Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Secretariatului 
General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi 
Ministerului Afacerilor Externe şi rămase neutilizate se vor restitui în 
vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, până la sfârşitul anului, iar cele nerestituite până la 
sfârşitul anului vor fi anulate de drept prin închiderea exerciţiului 
bugetar anual. Sumele puse la dispoziţia Autorităţii Electorale 
Permanente, prevăzute la alin. (3), se reportează în anul 2010.” 

O astfel de inadvertenţă legislativă, deşi şi-a încetat valabilitatea, creează riscul 
unei aplicări eronate a prevederilor legale, cu impact negativ asupra gestiunii 
economico-financiare a instituţiei, dacă se are în vedere că procedura de 
finanţare este reluată la fiecare ciclu electoral asemănător.  

  

Concluzii generale  acordarea drepturilor de diurnă personalului trimis în străinătate, peste 
nivelul aprobat prin actele normative, ca urmare a nereducerii cuantumului 
acestora cu 25%, a generat unele cheltuieli suplimentare suportate din 
fonduri publice;  

 nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi ţinerea la zi 
a evidenţei angajamentelor bugetare constituie un risc în ceea ce priveşte 
încadrarea în creditele bugetare alocate, precum şi în gestiunea şi controlul 
activelor şi datoriilor instituţiei;  

 efectuarea unor plăţi din bugetul AEP fără respectarea încadrării acestora 
în structura clasificaţiei bugetare aprobate, contravine prevederilor legale 
referitoare la limitele, restricţiile şi destinaţia precisă a cheltuielilor 
instituţiilor publice;  

 efectuarea operaţiunilor economice privind intrarea, mişcarea şi ieşirea 
bunurilor din gestiunea instituţiei fără respectarea prevederilor legale în 
vigoare a afectat acurateţea datelor raportate prin situaţiile financiare 
întocmite. 

 

Recomandări  analiza, sub aspect financiar, a deplasărilor personalului AEP trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, începând 
cu data de 03.07.2010, stabilirea cuantumului sumelor reprezentând 
drepturi de diurnă acordate, peste nivelul prevăzut de normele legale, 
recuperarea şi virarea acestora la bugetul de stat;  

AEP a contestat această măsură dispusă prin decizia emisă de Curtea de 
Conturi, considerând că drepturile de diurnă nu intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar. Contestaţia a fost respinsă de Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul Curţii de Conturi.  

 organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, 
astfel încât instituţia să se asigure de încadrarea în creditele bugetare 
aprobate pentru fiecare exerciţiu financiar. Raportarea către Curtea de 
Conturi a situaţiei angajamentelor bugetare şi legale pe fiecare subdiviziune 
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a bugetului aprobat în exerciţiul financiar 2011, întocmită pentru perioada 
cuprinsă în intervalul august - decembrie 2011. 

 aplicarea întocmai a prevederilor legale privind evidenţierea 
corespunzătoare a bunurilor aparţinând patrimoniului instituţiei, întocmirea 
şi utilizarea corespunzătoare a formularelor privind gestiunea bunurilor.  

  

Propuneri privind 
îmbunătăţirea  
cadrului legislativ:  

În urma identificării unor imperfecţiuni de ordin legislativ, echipa de audit a 
propus revizuirea prevederilor legale la care s-au identificat inadvertenţe, astfel 
încât să se asigure o armonizare a cadrului de reglementare specific AEP, cu 
cadrul general de reglementare a utilizării fondurilor publice, pentru a se evita 
orice confuzie de interpretare a textelor de lege, cu incidenţă asupra bugetului 
aprobat instituţiei.  
Corelarea prevederilor unor astfel de acte normative se impune, cu atât mai 
mult, cu cât procedura adoptată vizând finanţarea procesului electoral care are 
caracter ciclic, prevede ca fondurile publice alocate cu această destinaţie să fie 
aprobate prin hotărâre de Guvern, iar prevederile din Constituţia României, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 24/.2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, precizează că: „Hotărârile se emit pentru 
organizarea executării legilor” - art. 108.(2).  

 
 
Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar, a fost exprimată o opinie de audit adversă, motivată de deficienţele 
constatate, vizând nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii şi conformităţii cu prevederile actelor 
normative.  

Constatările rezultate în urma examinării documentelor au avut drept consecinţă neemiterea certificatului 
de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2010.  

Pentru valorificarea constatărilor Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsurile pe care 
Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate.  
 

 

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor  
din Decembrie 1989 

 

 

 

Scurtă prezentare Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
(SSPR) este organismul de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în 
subordinea Guvernului, cu personalitate juridică.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului SSPR pe anul 
2010, s-a desfăşurat la sediul acestuia şi a avut următoarele obiective:  

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări  nerespectarea reglementărilor legale privind organizarea evidenţei tehnico-
operative a bunurilor intrate în patrimoniul instituţiei şi înregistrarea acestora în 
evidenţa contabilă. Astfel, pentru intrarea, mişcarea sau ieşirea unor bunuri din 
gestiunea instituţiei nu au fost utilizate formularele specifice, iar în alte cazuri, 
acestea au fost utilizate necorespunzător, contrar prevederilor Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale. 
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Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  nerespectarea reglementărilor legale privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, în concordanţă cu prevederile legii 
bugetare şi cu destinaţia stabilită, în sensul că SSPR a efectuat plăţi în sumă 
totală de 439 mii lei, reprezentând despăgubiri, daune cominatorii şi cheltuieli 
de judecată dispuse în sarcina instituţiei printr-un număr de trei sentinţe 
judecătoreşti, precum şi cheltuieli generate de executarea silită, datorită 
nepunerii în aplicare, la data rămânerii definitive şi irevocabile, a hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate de instanţele de judecată în favoarea reclamanţilor -
persoane participante la Revoluţia din Decembrie 1989. Pentru punerea în 
executare a dispozitivului celor trei sentinţe judecătoreşti, reclamanţii au 
solicitat sprijinul birourilor de executare judecătorească, sens în care, în 
perioada ianuarie - iunie 2010 a fost instituită poprire asupra conturilor SSPR.  

Caracterul complex care particularizează acest caz rezultă din acţiunea concertată 
a unor factori interni şi externi instituţiei, care au avut impact negativ asupra 
utilizării fondurilor publice alocate SSPR în anul 2010, dintre care enumerăm:  

 efectul Legii nr. 341/2004, care, în virtutea principiului echităţii în acordarea 
drepturilor revoluţionarilor, a prevăzut preschimbarea certificatelor 
doveditoare ca urmare a reclasificării categoriilor de luptători, generând, pe 
de o parte, reanalizarea unui număr semnificativ de dosare ale solicitanţilor 
(de ordinul miilor), iar pe de altă parte, antrenând nemulţumirea unora dintre 
aceştia care s-au adresat instanţelor judecătoreşti; 

 admiterea în instanţă a cererilor formulate de reclamanţi îndreptate doar 
împotriva SSPR, fără a avea în vedere metodologia de preschimbare a 
certificatelor prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, care stabilea avizarea 
dosarelor şi semnarea certificatelor, atât de Comisia constituită la nivelul SSPR, 
cât şi de Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;  

 hotărârile pronunţate de instanţele de judecată la cererea reclamanţilor, 
obligând SSPR prin dispozitivul sentinţelor: „să valideze cererea de 
preschimbare a certificatului doveditor al calităţii de revoluţionar…” sau „să 
elibereze reclamantului noul tip de certificat în titlul de „luptător remarcat prin 
fapte deosebite”, fără a ţine seamă de rolul Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în acest demers; 

 obligarea SSPR la plata indemnizaţiei reparatorii, printr-o eronată aplicare a 
legii, abilitând astfel o altă instituţie să execute plata acestui drept, dispoziţie 
prevăzută într-una dintre sentinţele instanţei de judecată, care însă nu a fost 
pusă în aplicare de SSPR.  

Pe de altă parte, situaţia prezentată nu poate fi disociată de acţiunea unor factori 
perturbatori interni, precum şi a unor riscuri majore care trebuiau identificate şi 
gestionate, astfel încât, să se evite plata din bugetul SSPR a sumei de 439 mii lei, 
reprezentând despăgubiri, daune cominatorii, cheltuieli de judecată şi cheltuieli 
generate de executarea silită, datorită nepunerii în aplicare la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârilor judecătoreşti, astfel:   

 acţiunile/inacţiunile şi/sau demersurile întreprinse de reprezentanţii SSPR în 
raport cu competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, începând cu data 
depunerii la SSPR de către reclamanţi a cererilor de preschimbare a 
certificatului şi până la soluţionarea irevocabilă a litigiului; 

 disfuncţionalităţi privind buna practică în exercitarea controlului intern pe 
toate palierele activităţii circumscrise acestei problematici; 

 disfuncţionalităţi la nivelul comunicării interdepartamentale ale fluxului 
informaţional şi circuitului documentelor (cererilor formulate de reclamanţi) 
de la intrarea în instituţie şi până la arhivarea acestora;  



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina 399 
 

 absenţa unor proceduri formalizate pentru acest segment de activitate, care 
au generat lipsa de acţiune sau distorsionarea informaţiilor între structurile 
organizatorice ale instituţiei, cu efecte negative asupra elaborării, 
fundamentării, respectiv construcţiei bugetului SSPR pe anul 2010. 

Pentru aceste abateri de la legalitate, Curtea de Conturi a dispus măsuri de 
stabilire a întinderii prejudiciului şi luarea tuturor măsurilor legale pentru 
recuperarea acestuia, sens în care, instituţia va analiza contextul, împrejurările şi 
cauzele care au generat producerea prejudiciului, inclusiv stabilirea răspunderii 
juridice în vederea recuperării acestuia; 

 nerespectarea reglementărilor legale privind reevaluarea elementelor 
patrimoniale şi înregistrarea rezultatelor acesteia în evidenţa contabilă a 
instituţiei, vizând modul de stabilire a valorii juste a bunurilor din patrimoniul 
SSPR supuse acestui proces. Operaţiunea de reevaluare a activelor fixe 
corporale a fost efectuată fără a se ţine seamă de criteriile referitoare la 
utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei, sens în care, pentru unele 
active fixe valorile contabile au fost supradimensionate, iar în alte cazuri, au 
fost supuse reevaluării şi bunuri aflate în conservare, contrar prevederilor 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice; 

 nerespectarea reglementărilor legale privind efectuarea plăţilor în structura 
prevăzută de clasificaţia bugetară, în limita creditelor bugetare aprobate şi a 
angajamentelor legale. Exemplificăm în acest sens contractul de locaţiune 
încheiat de SSPR cu RA-APPS pentru spaţiul atribuit de regie în vederea 
desfăşurării activităţii instituţiei, în sensul că angajamentul legal încheiat între 
părţi nu are stabilită o valoare fermă pentru serviciile de întreţinere şi utilizare a 
spaţiilor, a căror valoare se poate determina ca sumă fixă/lună, valabilă pe 
întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Aspectele constatate sunt 
incidente prevederilor Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

 

Imperfecţiuni 
legislative 

Analiza cadrului legislativ în baza căruia funcţionează SSPR, relevă necorelarea
unor prevederi legale referitoare la reglementările ce vizează plata drepturilor de 
natura indemnizaţiei reparatorii pentru persoanele îndreptăţite la acordarea 
acestui drept prin Legea nr. 341/2004, în sensul că: 

 potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, sumele aferente 
plăţii indemnizaţiilor se plătesc prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative şi Serviciului Român de Informaţii.  

 pe de altă parte, în textul HG nr. 760/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea SSPR, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre 
atribuţiile principale ale instituţiei o reprezintă acordarea indemnizaţiilor 
prevăzute de lege, pentru revoluţionarii din decembrie 1989, prin bugetul 
S.S.P.R. 

Texul integral al prevederilor legale menţionate mai sus, este următorul:  

Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi 
completările ulterioare, stipulează:  

Art. 13. - (1) „Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale 
sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor 
prezentei legi. ….. 
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Art. 13^1 „Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se 
suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei 
şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative şi Serviciului Român de Informaţii. 

 (Art. 13^1 a fost modificat de articolul unic din OUG nr. 203 din 4 decembrie 
2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008.)…” 

HG nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările şi completările 
ulterioare, stipulează. 

Art. 4. - (1) „Pentru realizarea obiectivelor sale SSPR îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale:…………  h) acordă drepturile băneşti, 
indemnizaţiile, gratuităţile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru 
revoluţionarii din decembrie 1989, prin bugetul SSPR, urmărind şi 
controlând totodată modul de derulare a acestora;…”. 

 

 
Concluzii generale Misiunea de audit financiar desfăşurată la Secretariatul de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a relevat deficienţe care au avut consecinţe 
negative în plan economico-financiar, afectând direct fondurile publice alocate 
instituţiei pentru exerciţiul bugetar 2010 prin crearea de prejudicii. 

 

Recomandări  analiza contextului, împrejurărilor şi a cauzelor care au generat producerea de 
prejudicii asupra bugetului SSPR, cuantificarea dimensiunii exacte a 
prejudiciului şi luarea tuturor măsurilor legale care se impun pentru 
recuperarea acestuia; 

 evaluarea stadiului proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată (situaţia la 
zi), inventarierea termenelor de judecată şi utilizarea căilor legale de apărare a 
cauzelor SSPR pentru a evita producerea de prejudicii; 

 elaborarea şi implementarea unor proceduri de control/managerial la nivelul 
fiecărei structuri organizatorice, care să asigure eliminarea riscurilor în 
administrarea fondurilor publice alocate, inclusiv prin valorificarea activităţii 
Compartimentului de audit intern din cadrul instituţiei;  

 elaborarea şi implementarea unei proceduri interne privind fundamentarea 
proiectului de buget propriu, a propunerilor de rectificare bugetară şi a virărilor 
de credite bugetare, care să conţină etapele, regulile, modelele de lucru şi 
responsabilităţi, corelate cu reglementările legale în vigoare, cu respectarea în 
totalitate a metodologiei de elaborare şi fundamentare a proiectelor de buget 
emisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

 implementarea măsurilor dispuse de conducerea SSPR în timpul acţiunii de 
audit financiar, vizând întocmirea şi utilizarea corespunzătoare a documentelor 
financiar - contabile; 

 corectarea valorii contabile rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiei şi efectuarea înregistrărilor contabile 
corespunzătoare; 

 încheierea contractelor de locaţiune şi prestări de servicii cu RA-APPS, 
precum şi reanalizarea termenilor şi condiţiilor contractului verificat, după caz, 
astfel încât cheltuielile instituţiei efectuate în baza acestor angajamente legale 
să reflecte realitatea şi exactitatea serviciilor prestate şi să asigure 
posibilitatea de previzionare a resurselor cu această destinaţie încă din faza 
de elaborare a proiectului propriu de buget.  

 reanalizarea prevederilor legale la care s-au identificat imperfecţiuni de ordin 
legislativ şi inadvertenţe, în sensul că, pentru acurateţe legislativă se impune 
eliminarea din textul HG nr. 760/2003 a atribuţiilor SSPR de acordare a 
indemnizaţiilor reparatorii cuvenite revoluţionarilor din decembrie 1989, având 
în vedere că potrivit Legii nr. 341/2004, aceste obligaţii revin altor entităţi.  
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Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar, s-a exprimat o opinie de audit adversă, motivată de deficienţele 
constatate vizând nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii şi conformităţii cu prevederile actelor 
normative, care au generat şi producerea de prejudicii asupra bugetului de stat.  

Constatările rezultate în urma examinării documentelor au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de 
conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989, pentru anul 2010.  

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate.  

 
 
 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
 

Scurtă prezentare Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) este autoritate 
administrativă autonomă cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul 
de stat, aflată sub controlul Parlamentului.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului CNSAS pe 
anul 2010 a avut următoarele obiective:  

 
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  prezentarea în evidenţele contabile a unui debit nerecuperat de 162 mii lei, 

sumă cu care entitatea a fost prejudiciată de către executantul unor lucrări de 
reamenajare a spaţiilor pentru depozitarea arhivei Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii ca urmare a neîndeplinirii, în anul 2004, a unor 
obligaţii contractuale.  

Prejudiciul nu a mai putut fi recuperat deoarece societatea debitoare a intrat în 
procedură de lichidare judiciară, neavând bunuri sau conturi executabile, 
organele de executare silită nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile, iar 
CNSAS nu a depus toate eforturile pentru a pune în aplicare toate căile legale 
în scopul recuperării prejudiciului în termenul legal de prescripţie. 

Situaţia constatată are la bază nerespectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 59/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010 şi cele ale 
Decretului nr. 167/1958, republicat, privitor la prescripţia extinctivă. 

Aspectele descrie au mai fost constatate şi în cadrul auditului financiar al 
exerciţiului bugetar 2009, urmare căruia Curtea de Conturi a dispus prin 
decizie luarea măsurilor legale pentru lichidarea debitului creat ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către executantul lucrărilor şi a neluării 
tuturor măsurilor pentru recuperarea prejudiciului în termenul legal de 
prescripţie. Odată cu auditul financiar desfăşurat pentru anul 2010, s-a 
constatat că entitatea nu a pus în aplicare măsura dispusă, fapt care a afectat 
acurateţea datelor din situaţiile financiare auditate. 

 existenţa în unele conturi contabile a unor sume neclarificate, sau 
neregularizate, precum şi raportarea eronată a unor operaţiuni efectuate din 
fonduri externe nerambursabile. Aceasta a avut drept cauză nerespectarea 
Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  nefinalizarea acţiunii de inventariere până la data de 31.12.2010 şi 

desfăşurarea necorespunzătoare a acesteia în ceea ce priveşte respectarea 
procedurilor legale şi valorificarea rezultatelor inventarierii. Aceeaşi neregulă a 
fost constatată şi cu ocazia auditului financiar al anului bugetar 2009, în urma 
căruia Curtea de Conturi a dispus măsura de înlăturare a acestei nereguli. 
Aceasta însă nu a fost adusă la îndeplinire, fapt care a condus la reflectarea 
nereală şi inexactă a patrimoniului CNSAS în situaţiile financiare încheiate la 
31.12.2010. Situaţia constatată a fost creată de nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 82/1991 şi cele ale Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 neefectuarea demersurilor pentru actualizarea Inventarului centralizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cu valoarea tuturor 
bunurilor care fac parte din acest domeniu. Astfel, CNSAS figura la data 
finalizării auditului financiar doar cu valoarea iniţială a clădirii în care 
funcţionează depozitul de arhivă - Popeşti Leordeni, respectiv 1.465 mii lei, 
fără ca acest inventar să fie actualizat şi cu valoarea celorlalte bunuri din 
domeniul public în valoare de 30.298 mii lei. Această situaţie a fost consecinţa 
nerespectării prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 
cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Concluziile generale În urma misiunii de audit financiar au fost identificate, aşa cum s-a prezentat,
abateri de la legalitate şi regularitate, dintre care cele privind nerecuperarea 
debitului de 162 mii lei, precum şi cele privind neefectuarea conform legii a 
inventarierii patrimoniului, abateri care au mai făcut obiectul unui audit precedent, 
iar măsurile dispuse de Curtea de Conturi pentru intrarea în legalitate şi lichidarea 
debitului conform procedurilor legale nu au fost aduse la îndeplinire. Celelalte 
nereguli care au afectat acurateţea situaţiilor financiare au fost înlăturate în timpul 
auditului financiar. 

 

Recomandări Echipa de audit a făcut recomandări pentru înlăturarea tuturor neregulilor 
constatate, precum şi pentru identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor care 
se impun în scopul recuperării prejudiciului în sumă de 162 mii lei. Ulterior, aceste 
recomandări au stat la baza emiterii de către Curtea de Conturi unei noi decizii. 

 

Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar s-a exprimat o opinie de audit adversă, motivată de deficienţele 
constatate vizând nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii şi conformităţii cu prevederile actelor 
normative, care au generat şi producerea de prejudicii. 

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de 
execuţie a bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe anul 2010. 

Pentru valorificarea constatărilor, Curtea de Conturi a emis decizie prin care au fost dispuse măsurile pe 
care Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea 
înlăturării abaterilor constatate, precum şi stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului, în conformitate cu 
prevederile legale. 
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Agenţia Naţională de Integritate 
 

Scurtă prezentare Agenţia Naţională de Integritate (ANI) este autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, având ca atribuţii principale asigurarea exercitării funcţiilor şi 
demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate, transparenţă.  

Misiunea de audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului ANI pe anul 
2010  a avut următoarele obiective:  

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 

Constatări Ca urmare a unei misiuni de audit precedente, respectiv auditul financiar asupra 
contului de execuţie a bugetului ANI pentru anul 2008, Curtea de Conturi a 
constatat o serie de abateri de la legalitate, din care o mare parte au generat 
prejudicii pentru bugetul statului, aşa cum de altfel s-a menţionat şi în Raportul 
public al Curţii de Conturi pe anul 2008.  

Dintre aceste abateri enumerăm: 

 nerespectarea limitelor şi condiţiilor delegării de competenţe a ordonatorului 
principal de credite; 

 nerespectarea prevederilor bugetare în ceea ce priveşte numărul total şi 
structura funcţiilor de conducere, precum şi cele referitoare la numărul şi 
funcţiile de inspectori de integritate, prevăzute în anexa 3/30 din Legea 
bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007, cu rectificările prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2008; 

 organizarea cabinetului preşedintelui şi al vicepreşedintelui, precum şi 
angajarea de personal în cadrul acestuia, prin aplicarea eronată a unor 
prevederi ale privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia 
publică centrală, aprobată prin Legea nr. 760/2001; 

 nerespectarea şi neaplicarea consecventă şi riguroasă a prevederilor legale în 
vigoare cu privire la numirea prin detaşare a personalului în cadrul Agenţiei 
Naţionale de Integritate; 

 suportarea nelegală din bugetul ANI a indemnizaţiei de şedinţă pentru 
reprezentantul Ministerului Justiţiei în Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor şi care avea statutul de detaşat de la Ministerul Justiţiei, la 
Agenţia Naţională de Integritate; 

 desfăşurarea cu nerespectarea prevederilor legale a activităţii de achiziţii 
publice, şi efectuarea unor achiziţii nejustificate cum ar fi:  

 servicii de închiriere a unui apartament duplex într-o zonă centrală a 
capitalei, la un preţ dublu faţă de preţul pieţei, pentru o perioadă de trei luni, 
fără a fi utilizat; 

 servicii de închiriere a unor echipamente informatice pe o durată de 4 luni, în 
condiţii de lipsă de transparenţă şi cu cheltuirea neeconomicoasă şi 
ineficientă a resurselor bugetare. 

Pentru înlăturarea neregulilor şi recuperarea prejudiciilor a fost emisă decizie, care a 
fost contestată pentru o parte din măsurile dispuse, ANI depunând plângere la 
instanţa de contencios administrativ competentă. La data de 17.11.2010, în urma 
soluţionării definitive şi irevocabile a cauzei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 
respins în totalitate acţiunea Agenţiei Naţionale de Integritate. Pe tot parcursul 
soluţionării litigiului, ANI nu a pus în aplicare nicio măsură de stabilire şi recuperare a 
prejudiciilor, dar a pus în aplicare unele măsuri de înlăturare a unor nereguli, care nu 
au fost contestate, cum ar fi: elaborarea de proceduri privind controlul intern, 
reducerea cheltuielilor cu carburanţii şi cu serviciile de telefonie, iar în timpul auditului 
financiar desfăşurat pentru anul 2010, respectarea normativului de autoturisme. 

În aceste condiţii, până la pronunţarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
cea mai mare parte dintre abaterile constatate, îndeosebi cele de natura 
drepturilor de personal care au generat prejudicii, au continuat să se producă şi în 
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anul 2010, care a fost supus auditului financiar, prejudiciile atingând începând cu 
anul 2008 şi până la data de 31.12.2010, suma estimată de 509 mii lei, fără ca la 
această sumă să fie adiţionate accesoriile (majorările) cuvenite bugetului de stat. 
La această sumă se adaugă contravaloarea serviciilor de închiriere a unui 
apartament şi a unor echipamente informatice, care de asemenea nu au fost 
recuperate, în sumă de 129 mii lei, fără accesorii cuvenite bugetului de stat. 

Din aceste motive, situaţiile financiare întocmite pe anul 2010 au fost afectate de 
nerecuperarea prejudiciilor şi de continuarea producerii unora dintre abaterile 
constatate şi care se află sub incidenţa deciziei emise pentru înlăturarea acestora, 
aceasta devenind obligatorie în urma respingerii de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a acţiunii formulate de Agenţia Naţională de Integritate. 

După pronunţarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ANI a luat măsura de 
stabilire integrală a prejudiciilor, iar modalitatea de recuperare identificată de 
conducerea instituţiei s-a concretizat în angajarea răspunderii civile delictuale în 
sarcina angajaţilor care au încasat sumele constituite drept prejudicii. 

 

Concluzii generale Prin raportul de audit financiar auditorii publici externi au recomandat continuarea 
punerii în aplicare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizie (devenită 
obligatorie potrivit deciziei instanţei supreme), aşa cum reiese şi din obligaţia legală 
pe care o are instituţia auditată, aceea de stabilire a întinderii prejudiciilor şi de 
recuperare a acestora, prin aceasta înţelegându-se cuantificarea prejudiciilor până 
la data înlăturării abaterilor care le-au generat, precum şi recuperarea acestora. 

 
Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar s-a exprimat o opinie de audit adversă, motivată de deficienţele 
constatate vizând nerespectarea principiilor legalităţii, regularităţii şi conformităţii cu prevederile actelor 
normative, care au generat şi producerea de prejudicii. 

Cele constatate au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie 
a bugetului Agenţiei Naţionale de Integritate pe anul 2010. 

 

 
 
 
 
 

Garda Naţională de Mediu 
 

Scurtă prezentare Garda Naţională de Mediu funcţionează ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, finanţată integral de la bugetul de stat în 
subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Garda 
Naţională de Mediu are în subordine 8 comisariate regionale a căror structură 
organizatorică include 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului 
Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

Misiunea de audit financiar a contului de execuţie a bugetului Gărzii Naţionale 
de Mediu pe anul 2010 s-a desfăşurat la sediul entităţii şi a avut ca obiective: 

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări  înregistrarea în mod eronat a sumei de 62 mii lei reprezentând valoarea unor 

cheltuieli de cazare şi transport aferente deplasării salariaţilor proprii, în 
contul furnizor analitic „nume salariat” şi nu prin crearea şi utilizarea unor 
analitice pe fiecare furnizor de servicii în parte, respectiv „denumire furnizor”.
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Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări  entitatea nu a întreprins toate măsurile ce se impuneau pentru recuperarea 

sumei de 231 mii lei reprezentând valoarea lipsurilor din gestiune constatate 
în cadrul acţiunii de inventariere generală a patrimoniului. 

Pentru valorificarea constatărilor audit, Curtea de Conturi a emis Decizie prin 
care au fost dispuse măsurile pe care entitatea trebuie să le ducă la 
îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, 
precum şi intrarea în legalitate.  

 

Constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă 

Constatări Din verificările efectuate asupra proceselor verbale de contravenţie încheiate în 
anul 2010 de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu s-a constatat faptul că, deşi 
agenţii economici care exploatau agregate minerale fără autorizaţie de mediu 
au fost amendaţi contravenţional acestora nu le-a fost suspendată activitate de 
exploatare a agregatelor minerale, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Imperfecţiuni 
legislative 

 OUG nr. 78/2008 (actualizată) privind regimul deşeurilor, nu prevede 
posibilitatea aplicării unor sancţiuni contravenţionale de către comisarii 
Gărzii de Naţionale de Mediu; 

 nu este sancţionată fapta deţinătorilor/producătorilor de deşeuri a 
neseparării pe categorii a deşeurilor; 

 nu există prevederi legislative prin care să poată fi sancţionate, de către 
primării, persoanele fizice şi juridice care nu colectează selectiv deşeurile; 

 nu există elemente de stimulare prin legislaţie a operatorilor pentru a 
colecta deşeurile în vederea reciclării lor; 

 HG nr. 455/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, pentru lipsa acordului de mediu, (actualizată), 
prevede la art. 27 alin. (1), lit. a) o amendă de 5.000 lei-10.000 lei pentru 
persoane fizice, iar pentru persoanele juridice o amendă de 25.000 lei-
50.000 lei, în timp ce OUG nr. 195/2005 (actualizată) privind protecţia 
mediului, pentru sancţionarea persoanelor juridice stabileşte cuantumul 
amenzii de la 30.000 lei-60.000 lei, astfel opţiunea alegerii cuantumului 
amenzii contravenţionale fiind lăsată la latitudinea comisarilor; 

 nu există o implementare naţională a Regulamentului 1013/2006 al Uniunii 
Europene privind importul, tranzitul sau achiziţia intracomunitară pe 
teritoriul României a deşeurilor;  

 nu există o corelare a sancţiunilor prevăzute de art. 52, alin.1), lit. d) din 
OUG nr. 57/2007 cu prevederile Regulamentului CE nr. 338/1997 conform 
cărora este interzisă comercializare unor specii de păsări pe cale de 
dispariţie.  

 nu sunt reglementate clar aspectele legate de Comisia de Avizare Tehnică 
şi Comisia de Avizare Internă, precum şi rolul Gărzii Naţionale de Mediu în 
cadrul acestor comisii. 

 
 

 

Concluzii generale Cu excepţia aspectelor referitoare la neluarea măsurilor în vederea recuperării 
de la persoanele vinovate a valorii bunurilor lipsă la inventariere, situaţiile 
financiare oferă o imagine fidelă şi reală a poziţiei financiare a Gărzii Naţionale
de Mediu la data de 31.12.2010. 

  



Pagina 406  Raportul public pe anul 2010 www.curteadeconturi.ro
 

Propuneri privind 
îmbunătăţirea  
cadrului legislativ  

 modificarea OUG nr. 78/2008 (actualizată) privind regimul deşeurilor, în 
sensul prevederii posibilităţii aplicării unor sancţiuni contravenţionale de 
către comisarii Gărzii de Naţionale de Mediu; 

 sancţionarea faptei deţinătorilor/producătorilor de deşeuri a neseparării pe 
categorii a deşeurilor; 

 elaborarea unor prevederi legislative prin care să poată fi sancţionat de 
către primării persoanele fizice şi juridice care nu colectează selectiv 
deşeurile; 

 stabilirea prin legislaţie a unor elemente de stimulare a operatorilor pentru 
a colecta deşeurile în vederea reciclării lor; 

 implementarea naţională a regulamentelor şi normelor Uniunii Europene 
privind importul, tranzitul şi achiziţia intracomunitară a deşeurilor;  

 corelarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia naţională cu cea a Uniunii 
Europene;  

 reglementarea aspectelor legate de Comisia de Avizare Tehnică şi 
Comisia de Avizare Internă, precum şi rolul Gărzii Naţionale de Mediu în 
cadrul comisiilor organizate la nivelul Agenţiilor de Mediu. 

 
Opinia de audit:  
În urma misiunii de audit financiar a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu paragraf de 
evidenţiere a unui aspect. 
Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul 
de execuţie a bugetului Gărzii Naţionale de Mediu pe anul 2010. 
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1. Prezentare generală 

 
 
Informaţii privind execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2010 
 
Conţinutul şi structura 
bugetelor unităţilor 
administrativ-
teritoriale 
 

Unităţile administrativ-teritoriale sunt, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional, comunele, oraşele şi judeţele. 

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (BGCUAT) este 
rezultat din cumularea veniturilor si cheltuielilor: 

 bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti; 

 bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 
bugetele locale;  

 bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; 

 bugetului împrumuturilor externe şi interne; 

 bugetului fondurilor externe nerambursabile;  

 evidenţiate în afara bugetului local. 

Prin intermediul acestor bugete, autorităţile administraţiei publice locale îşi 
stabilesc, administrează şi utilizează resursele financiare pentru îndeplinirea 
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi cu respectarea 
prevederilor şi procedurilor în domeniul finanţelor publice locale. 

 

Execuţia de ansamblu 
a bugetelor unităţilor 
administrativ-
teritoriale 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, execuţia bugetară la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale are la bază o serie de principii şi reguli care guvernează 
activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a cheltuielilor 
aprobate prin buget. 

Execuţia bugetară pe anul 2010 a fost influenţată atât de condiţiile economice 
marcate încă de recesiune, cât şi de constrângerile şi politicile restrictive cu 
accent pe reducerea deficitului bugetar care au avut un impact semnificativ şi la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

În acest context, deficitul bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-
teritoriale a scăzut în anul 2010 faţă de anul 2008 cu 3.085,0 milioane lei, iar faţă 
de anul 2009 cu 1.717,8 milioane lei, în condiţiile în care excedentul bugetelor 
locale aproape s-a dublat faţă de anii 2008 şi 2009. 

Excedentul bugetelor locale provine atât din veniturile proprii realizate, cât şi din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru finanţarea cheltuielilor 
de natura investiţiilor, rămase neutilizate la finele anului 2010 şi care vor fi 
utilizate în anul 2011 cu aceeaşi destinaţie în cadrul secţiunii de dezvoltare, 
precum şi de subvenţiile primite de la bugetul de stat pentru susţinerea derulării 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.  

Rezultatele execuţiei bugetare reflectă şi schimbările produse în anul 2010 prin 
preluarea finanţării de către autorităţile administraţiei publice locale a activităţii 
camerelor agricole, precum şi a descentralizării unităţilor sanitare, ceea ce a 
determinat creşterea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii.  
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Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale (BGCUAT) pentru anul 2010, comparativ cu anii 2008 şi 2009, este prezentată în 
tabelul de mai jos: 

milioane lei 
  Venituri 

(încasări) 
Cheltuieli 

(plăţi) 
Excedent/ 

Deficit 
1. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti    

- Anul 2008 43.629,1 42.210,2 1.418,9 

- Anul 2009 43.526,1 42.074,5 1.451,6 

- Anul 2010 43.922,2 41.207,1 2.715,1 

- % 2010 faţă de 2008 100,7 97,6 191,4 

- % 2010 faţă de 2009 100,9 97,9 187,0 
2.Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 
bugetele locale    

- Anul 2008 2.350,9 2.327,8 23,1 

- Anul 2009 3.147,8 3.081,2 66,6 

- Anul 2010 3.590,0 3.526,6 63,4 

- % 2010 faţă de 2008 152,7 151,5 274,5 

- % 2010 faţă de 2009 114,0 114,0 95,2 
3. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral  
din venituri proprii 

   

- Anul 2008 860,9 830,2 30,7 

- Anul 2009 986,0 936,1 49,9 

- Anul 2010 3.606,0 3.477,5 128,5 

- % 2010 faţă de 2008 418,9 418,9 418,6 

- % 2010 faţă de 2009 365,7 371,5 257,5 

4. Bugetele împrumuturilor externe şi interne    

- Anul 2008  3.142,1 -3.142,1 

- Anul 2009  2.208,7 -2.208,7 

- Anul 2010  2.163,7 -2.163,7 

- % 2010 faţă de 2008  68,9 68,9 

- % 2010 faţă de 2009  98,0 98,0 

5. Bugetele fondurilor externe nerambursabile    

- Anul 2008 769,9 769,9  

- Anul 2009 574,8 660,5 -85,7 

- Anul 2010 266,1 285,1 -19,0 

- % 2010 faţă de 2008 34,6 37,0  

- % 2010 faţă de 2009 46,3 43,2 22,2 

6. Veniturile si cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local     

- Anul 2008 2.338,3 3.038,3 -700,0 

- Anul 2009 2.239,7 2.519,3 -279,6 

- Anul 2010 3.269,5 2.219,4 1.050,1 

- % 2010 faţă de 2008 139,8 73,0  

- % 2010 faţă de 2009 146,0 88,1  
Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale (după 
operaţiunile de ajustare şi consolidare) 

   

- Anul 2008 45.697,7 49.395,6 -3.697,9 

- Anul 2009 46.757,6 49.088,3 -2.330,7 

- Anul 2010 50.018,3 50.631,2 -612,9 

- % 2010 faţă de 2008 109,5 102,5 16,6 

- % 2010 faţă de 2009 107,0 103,1 26,3 
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Execuţia veniturilor şi 
cheltuielilor bugetelor 
locale 
 

Informaţiile prezentate sub sintagma bugete locale fac referire la bugetul local pe 
ansamblul judeţului, respectiv totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi bugetul propriu al judeţului, respectiv ale sectoarelor şi al 
municipiului Bucureşti, aşa cum sunt definite de Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Execuţia veniturilor 
bugetelor locale  

 

Veniturile bugetelor locale se situează cu puţin peste nivelul celor din anul 2009, 
însă este de remarcat o serie de schimbări în structura componenţei acestora. 

Se constată o creştere în total venituri a ponderii veniturilor proprii provenite din 
impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi venituri de la 14,2% în anul 2009 la 
16,1% în anul 2010, concomitent şi cu o creştere în termeni nominali cu 114,2%, 
respectiv cu 879,2 milioane lei. În acelaşi timp, cotele defalcate din impozitul pe 
venit au scăzut cu 668,8 milioane lei ca efect al diminuării numărului de salariaţi şi 
a câştigului salarial mediu brut, urmare reducerii cu 25% a drepturilor salariale 
cuvenite personalului din sectorul bugetar în partea a doua a anului. 

Pe de altă parte, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost mai mici 
cu 2.266,7 milioane lei faţă de anul 2009, ponderea acestora în total venituri 
scăzând gradual de la 42,7% în anul 2008 şi 39,7% în anul 2009 la 34,1% în anul 
2010. 

Creşteri faţă de anul 2009 se înregistrează la subvenţiile primite de la bugetul de 
stat, în special a celor destinate susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile  postaderare, ca prefinanţări şi avansuri aferente 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, şi sub formă de avans 
promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

De asemenea, sumele primite de la UE/alţi donatori au crescut faţă de anul 2009 
cu 1.536,9 milioane lei, ponderea lor în total venituri ajungând la 5,1%. 

 
Evoluţia sintetică a execuţiei veniturilor bugetelor locale în anul 2010 comparativ cu anii 2008 şi 2009 este 
prezentată în tabelul de mai jos. 
 

                                      milioane lei 
  

2008  2009 
% 2009/ 

2008 2010  
% 2010/ 

2008 
% 2010/ 

2009 
1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 

      

- Sume nominale  6.388,9 6.173,7 96,6 7.052,9 110,4 114,2 

- % din total an 14,6 14,2  16,1   

2.Cote defalcate din impozitul pe venit        

- Sume nominale  14.250,3 15.004,6 105,3 14.335,8 100,6 95,5 

- % din total an 32,7 34,5  32,6   

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată   
 
  

 
   

- Sume nominale  18.644,8 17.260,4 92,6 14.993,7 80,4 86,9 

- % din total an 42,7 39,7  34,1   
4.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la 
alte bugete       

- Sume nominale  4.345,1 4.379,2 100,8 5.294,7 121,9 120,9 

- % din total an 10,0 10,0  12,1   
5.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate 

      

- Sume nominale  - 708,2 - 2.245,1 - 317,0 

- % din total an  1,6  5,1   

VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 36.839,1 43.629,1 118,4 43.922,2 119,2 100,7 
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Grafic, evoluţia veniturilor bugetelor locale în perioada 2008-2010, se prezintă astfel: 
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Grafic, structura veniturilor bugetelor locale în anul 2010 se prezintă astfel: 
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Execuţia cheltuielilor 
bugetelor locale  
 

Cheltuielile bugetelor locale au scăzut în anul 2010 faţă de anul 2009 cu 867,4 
milioane lei, respectiv cu 2,1%. 

Deşi continuă să deţină ponderea cea mai ridicată în totalul cheltuielilor bugetelor 
locale, respectiv 33,0%, cheltuielile de personal au înregistrat cea mai importantă 
scădere faţă de anul 2009, cu 2.777,3 milioane lei, respectiv cu 17%, datorată în 
mare măsură diminuării cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din 
sectorul bugetar în partea a doua a anului. 

Transferurile au crescut cu 127,4% faţă de anul 2009, respectiv cu 2.127,9 
milioane lei, ponderea lor în total cheltuieli fiind de 24% în anul 2010 comparativ 
cu 18,5% în anul 2009. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2009, 
datorată în mare măsură preluării unităţilor sanitare de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Celelalte naturi de cheltuieli, respectiv subvenţiile, cheltuielile de capital şi 
dobânzile au înregistrat scăderi nominale faţă de anul 2009, inclusiv ca ponderi în 
total cheltuieli. 
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Evoluţia sintetică a execuţiei cheltuielilor bugetelor locale în anul 2010 comparativ cu anii 2008 şi 2009 
este prezentată în tabelul de mai jos: 

                 milioane lei 
  

2008 2009 
% 2009/ 

2008 
2010 

% 2010/ 
2008 

% 2010/ 
2009 

1.Cheltuieli de personal       
- Sume nominale  15.310,5 16.361,6 106,9 13.584,3 88,7 83,0 
- % din total an 36,3 38,9  33,0   

2.Bunuri şi servicii        
- Sume nominale  9.511,4 8.337,6 87,7 8.506,6 89,4 102,0 
- % din total an 22,5 19,8  20,6   

3.Subvenţii        
- Sume nominale  2.084,8 2.247,6 107,8 2.060,6 98,8 91,7 
- % din total an 4,9 5,3  5,0   

4.Transferuri       
- Sume nominale  7.282,2 7.773,6 106,7 9.901,5 136,0 127,4 
- % din total an 17,3 18,5  24,0   

5.Cheltuieli de capital       
- Sume nominale  7.210,7 6.323,5 87,7 6.028,0 83,6 95,3 
- % din total an 17,1 15,0  14,6   

6.Dobânzi       
- Sume nominale  635,6 907,0 142,7 746,2 117,4 82,3 
- % din total an 1,5 2,2  1,8   

7.Operaţiuni financiare       
- Sume nominale  175,0 123,6 70,6 379,9 217,1 307,4 
- % din total an 0,4 0,3  0,9   

CHELTUIELI-TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) 42.210,2 42.074,5 99,7 41.207,1 97,6 97,9 
 

 
 
Grafic, evoluţia cheltuielilor bugetelor locale în perioada 2008-2010, se prezintă astfel: 
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Grafic, structura cheltuielilor bugetelor locale în anul 2010 se prezintă astfel: 
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2. Observaţiile Curţii de Conturi rezultate din  
exercitarea atribuţiilor de audit şi control 

 
 

2.1.  Rezultatele activităţilor specifice Curţii de Conturi desfăşurate la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

Sfera de cuprindere a 
acţiunilor de verificare 
la nivelul unităţilor 
administrativ - 
teritoriale  

Acţiunile desfăşurate de camerele de conturi la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale au vizat ca sferă de cuprindere bugetele componente ale bugetului 
general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv: 

 bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor 

 bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele 
locale 

 bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

 bugetele împrumuturilor externe şi interne contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Totodată, la nivel local camerele de conturi au efectuat şi acţiuni de control 
tematic care au vizat regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local,
evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care 
fac parte din proprietatea publică. 

Acţiuni desfăşurate la 
nivelul unităţilor 
administrativ-
teritoriale 

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Programului de activitate al 
Curţii de Conturi pe anul 2011, au fost realizate un număr de 1.730 acţiuni, din 
care 1.155 acţiuni de audit financiar, 13 acţiuni de audit al performanţei şi 562
acţiuni tematice de control. În urma desfăşurării acţiunilor de audit financiar s-au 
acordat 10 certificate de conformitate, reprezentând 0,9% din totalul acestora. 

 

 
 

TOTAL 
ACŢIUNI 

din care: 

Audit 
financiar 

Acţiuni de control 
Audit al 

performanţei 
Acţiuni desfăşurate în anul 2011 1.730 1.155 562 13 

% din total acţiuni 100% 66,8% 32,5% 0,7% 
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Entităţi supuse 
verificării camerelor  
de conturi 

Pentru realizarea acţiunilor de control/audit efectuate în anul 2011 au fost supuse 
verificării un număr de 1.599 entităţi publice de interes local, din care cele mai 
multe entităţi verificate sunt ordonatori principali de credite în număr de 1.271.  

 
Categorii de entităţi verificate la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale 
Entităţi 

verificate 
% din 
total 

1.Ordonatori de credite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, din care: 1.528 95,6 
1.1. ordonatori principali de credite 1.271 79,6 
1.2. ordonatori secundari de credite 7 0,4 
1.3. ordonatori terţiari de credite 250 15,6 

2. Regii autonome de interes local 15 0,9 
3. Societăţi comerciale de interes local 56 3,5 
TOTAL 1.599 100,0 

 
Grafic, categoriile de entităţi verificate în anul 2011,se prezintă astfel: 
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Acte emise în urma 
acţiunilor de  
verificare la nivelul 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale 

Ca urmare a acţiunilor de control/audit efectuate au fost întocmite un număr total 
de 2.989 acte de verificare, respectiv: 

 1.278 rapoarte de control/audit 
 1.184 procese verbale de constatare 
 425 note de constatare 
 102 procese verbale de constatare a contravenţiilor. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice Curţii de Conturi, în urma valorificării actelor de audit/control 
au fost emise 1.122 decizii, din care au fost contestate total sau parţial 23,4% din 
acestea, respectiv un număr de 262 decizii. 

Prin deciziile emise au fost dispuse 10.675 măsuri, din care 9.812 în cadrul 
acţiunilor de audit financiar, 859 în cadrul acţiunilor de control tematic şi 4 pentru 
acţiunile de audit al performanţei. 

Rezultatele 
cuantificabile ale 
acţiunilor desfăşurate 

Urmare acţiunilor de audit şi control efectuate de camerele de conturi în anul 
2011 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au fost constatate abateri şi 
nereguli care au determinat nerealizarea unor venituri cuvenite bugetelor publice, 
au cauzat prejudicii bugetelor locale, sau au influenţat calitatea gestiunii 
economico-financiare a entităţilor verificate. 
În urma acţiunilor de verificare efectuate de camerele de conturi, evaluarea 
abaterilor constatate se prezintă după cum urmează: 

        mii lei 
 Estimări 

abateri 
constatate 

Accesorii Total 
estimări 

1.Venituri  233.572 126.710 360.282 
2.Prejudicii  359.917 10.708 370.625 

Total sume  593.489 137.418 730.907 

 
 Abaterile de la legalitate şi regularitate pe linia constatării şi administrării 

veniturilor bugetare au condus la nerealizarea unor venituri în sumă de 360.282
mii lei, din care 126.710 mii lei accesorii.  

Abaterile de la legalitate şi regularitate constatate au condus la prejudicierea 
bugetelor entităţilor verificate cu suma de 370.625 mii lei, din care 10.708 mii lei 
accesorii corespunzătoare.  

Totodată, s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate, care nu au generat 
producerea de prejudicii, evaluate la 20.564.920 mii lei. 

Rezultatele pe tipuri de 
acţiuni de verificare 

Pe tipuri de acţiuni de verificare, situaţia abaterilor consemnate cu privire la 
constatarea şi administrarea veniturilor, respectiv care au determinat producerea 
de prejudicii, cuantificate valoric, se prezintă sintetic astfel:                    

     mii lei            
  Audit 

financiar  
Control Audit al 

performanţei 
Total acţiuni 

1.Venituri  234.369 120.528 5.385 360.282 
2.Prejudicii  338.197 32.403 25 370.625 

Total sume  572.566 152.931 5.410 730.907 

 

Abateri pe linia 
constatării şi 
administrării 
veniturilor 

Principalele categorii de abateri consemnate cu ocazia acţiunilor de control/audit 
la nivel local pe linia constatării şi administrării veniturilor au fost estimate la 
360.282 mii lei şi se prezintă sintetic astfel: 

                             mii lei  
 nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în 

cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a unor 
venituri bugetare  230.928

 încălcarea prevederilor legale referitoare la 
administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale 7.486
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 abateri privind neîndeplinirea obligaţiilor financiare 
către bugetele publice  108.243

 constatări privind legalitatea, realitatea şi 
exactitatea evidenţelor contabile şi a bilanţului 
contabil, calitatea conturilor de execuţie bugetară 12.057

 alte abateri constatate 1.568

 
Abateri generatoare  
de prejudicii 

Abaterile constatate în acţiunile de control/audit care au generat producerea de 
prejudicii au fost estimate la 370.625 mii lei şi se prezintă sintetic astfel:  

                             mii lei         
 nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea 

cheltuielilor  340.844
 încălcarea prevederilor legale referitoare la 

administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

 

7.982
 abateri cu privire la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, încheierea şi 
administrarea contractelor 8.120

 abateri privind exercitarea calităţii de acţionar 4.300
 utilizarea nelegală a fondurilor  acordate de la buget 2.262
 constatări privind legalitatea, realitatea şi 

exactitatea evidenţelor contabile şi a bilanţurilor 
contabile 1.174

 neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele 
publice 596

 nerespectarea reglementărilor legale referitoare la 
achiziţii publice 1.198

 alte abateri constatate 4.149
 
 
Abateri financiar 
contabile care nu au 
determinat producerea 
de prejudicii 

Cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale s-au 
constatat şi abateri de la legalitate şi regularitate, care nu au generat producerea de 
prejudicii, evaluate la 20.564.920 mii lei, cele mai semnificative fiind: 

                             mii lei  
 încălcarea prevederilor legale referitoare la 

administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale 13.100.487

 constatări privind legalitatea, realitatea şi exactitatea 
evidenţelor contabile şi a bilanţurilor contabile 6.170.374

 nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea 
cheltuielilor  465.064

 abateri cu privire la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, încheierea şi 
administrarea contractelor 68.043

 împrumuturi interne şi externe contractate sau 
utilizate fără respectarea reglementărilor legale 80.050

 nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în 
cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a unor 
venituri bugetare 

201.728

 abateri privind exercitarea calităţii de acţionar 110.264
 abateri privind sistemele de control şi audit intern 51.077
 calitatea conturilor de execuţie bugetară 293.385
 neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele 

publice 19.898
 alte abateri constatate 4.550
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2.2.  Principalele constatări rezultate din acţiunile de audit şi control 

desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
 
Obiectivele urmărite în 
acţiunile de verificare 
la nivelul unităţilor 
administrativ-
teritoriale  

Prin verificările la entităţile publice de interes local, Curtea de Conturi prin 
camerele de conturi a urmărit, conform prevederilor legale, următoarele obiective:

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi 
autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale 
ale bugetelor publice; 

b) exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare; 

c) modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în 
cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum şi identificarea cauzelor 
care au determinat nerealizarea acestora; 

d) evaluarea sistemelor de management şi control intern/audit intern la entităţile 
verificate, a modului de implementare a acestora şi legătura de cauzalitate 
între rezultatele acestei evaluări şi deficienţele constatate de către Curtea de 
Conturi în activitatea entităţii respective; 

e) calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele şi 
atribuţiile prevăzute în actele de înfiinţare ale entităţii verificate, cu accent pe: 

 efectuarea inventarierii şi a evaluării tuturor elementelor patrimoniale, 
înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor obţinute în urma acestor 
operaţiuni 

 constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi 
conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor entităţii 

 legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri 
publice 

 organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, încheierea şi administrarea contractelor. 

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2010, precum şi autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 
Constatări Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget 

 fundamentarea nerealistă a proiectelor de buget ca urmare a neinventarierii şi 
evaluării incorecte a materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de 
care se stabilesc impozitele şi taxele cuvenite bugetelor locale: judeţul Arad
(comunele Gurahonţ şi Dieci, oraşul Nădlac); judeţul Braşov (comuna Buneşti); 
judeţul Constanţa (comunele Cuza Vodă, Gârliciu, Ghindăreşti, oraşele 
Cernavodă şi Eforie, consiliul judeţean Constanţa); judeţul Dâmboviţa
(comunele Răzvad şi Ulmi, oraşul Răcari); judeţul Dolj (municipiul Calafat, 
oraşul Segarcea); judeţul Giurgiu (comuna Letca Nouă); judeţul Gorj
(comunele Dăneşti, Godineşti, oraşele Târgu Cărbuneşti, Tismana, Consiliul 
judeţean Gorj); judeţul Prahova (comunele Filipeştii de Pădure şi Jugureni); 
judeţul Suceava (comunele Horodnic de Jos şi Râşca), judeţul Tulcea
(comunele CA Rosetti, Sf. Gheorghe, oraşul Babadag, municipiul Tulcea); 

 supradimensionarea veniturilor bugetare fără să se aibă în vedere posibilităţile 
reale de realizare, precum şi fundamentarea nerealistă a cheltuielilor: judeţul 
Braşov (municipiul Săcele); judeţul Dolj (comunele Podari, Coşoveni, oraşul 
Segarcea, municipiul Calafat);  

 nu au fost prevăzute distinct în buget credite destinate stingerii plăţilor restante 
la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul: judeţul 
Prahova (comuna Jugureni); 

 introducerea în programul de investiţii publice a unor obiective pentru care nu 
s-au asigurat sursele de finanţare şi care nu au la bază documentaţiile tehnico-
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economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor: judeţul Iaşi (comuna 
Miroslava şi municipiul Paşcani); judeţul Prahova (comunele Filipeştii de 
Pădure şi Jugureni); 

 cuprinderea în buget a unor elemente de cheltuieli fără bază legală: judeţul 
Gorj (comunele Dăneşti, Godineşti, oraşele Târgu Cărbuneşti, Tismana, 
Consiliul judeţean Gorj); judeţul Harghita (Consiliul judeţean Harghita, 
municipiul Miercurea Ciuc); judeţul Tulcea (oraşul Babadag). 

 Legalitatea, necesitatea şi oportunitatea modificărilor aduse bugetului iniţial 
aprobat 
 pe parcursul execuţiei bugetare, cu ocazia rectificărilor bugetare, nu s-au făcut 

modificări şi reevaluări ale prevederilor iniţiale ale veniturilor bugetare, deşi 
execuţia nu era în concordanţă cu planificarea veniturilor: judeţul Prahova
(comuna Filipeştii de Pădure); 

 planificarea cheltuielilor şi modificarea acestora pe parcursul anului s-a realizat 
fără a exista o fundamentare a necesităţii şi oportunităţii efectuării achiziţiilor 
publice de bunuri, servicii şi lucrări: judeţul Prahova (comuna Filipeştii de 
Pădure).  

 

Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare 
Constatări Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii 
În cadrul acestui obiectiv, au fost identificate abateri cu privire la neorganizarea şi 
neconducerea contabilităţii potrivit dispoziţiilor legale, ceea ce a determinat ca la 
unele unităţi administrativ-teritoriale situaţiile financiare să nu ofere o imagine 
fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a entităţilor în cauză. Cauzele principale 
ale acestor abateri sunt necunoaşterea reglementărilor legale în domeniul 
financiar-contabil, interpretarea eronată a prevederilor legale, precum şi slaba 
pregătire profesională a personalului din compartimentele financiar-contabile, 
depăşit de cerinţele introducerii contabilităţii în partidă dublă, în special la 
primăriile comunale. Cele mai frecvente abateri constatate sunt cele care vizează:

  neînregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice în momentul 
efectuării lor, conform principiului contabilităţii pe angajamente, potrivit căruia 
operaţiunile şi tranzacţiile se recunosc la momentul la care se produc; 

 neînregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare sau ieşire a 
unor bunuri din patrimoniu (materiale în custodie, investiţii în curs), 
necalcularea sau calcularea greşită a amortizării mijloacelor fixe, 
neevidenţierea garanţiilor de bună execuţie; 

 efectuarea de înregistrări contabile eronate care au denaturat situaţiile 
financiare anuale (bilanţul şi/sau contul de execuţie, existenţa unor necorelaţii 
între posturile înscrise în activul şi pasivul bilanţului contabil şi soldurile 
conturilor din balanţa de verificare, contul de rezultat patrimonial); 

 lipsa evidenţelor analitice a unor conturi contabile care sunt obligatorii conform 
reglementărilor în vigoare, ceea ce a condus la imposibilitatea urmăririi pe 
surse de constituire a veniturilor, a destinaţiei unor cheltuieli, a creanţelor, a 
datoriilor, a furnizorilor; 

 stabilirea şi/sau înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a cheltuielilor cu 
amortizarea imobilizărilor. 

Cazuri: judeţul Alba (comunele Albac, Arieşeni, Câlnic, Ciuruleasa, Horea, 
Mogoş, Scărişoara, Sohodol, Vinţu de Jos); judeţul Bihor (comunele Cărpinet, 
Şuncuiuş, oraşul Vaşcău, municipiul Oradea, Consiliul judeţean Bihor); judeţul 
Bistriţa-Năsăud (comuna Dumitra, municipiul Bistriţa); judeţul Botoşani (comunele 
Hlipiceni, Suliţa, municipiul Dorohoi, Consiliul judeţean Botoşani); judeţul Buzău
(comunele Mărgăriteşti, Săpoca, Căneşti, Merei); judeţul Caraş-Severin (oraş 
Bocşa, comunele Lăpuşnicu Mare, Cornereva, Ciclova Română, Iablaniţa); 
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judeţul Covasna (comunele Bixad, Boroşneu Mare, Vârfuri, Raciu, Consiliul 
judeţean Covasna); judeţul Constanţa (comunele Adamclisi, Grădina, Ostrov, 
Dobromir, oraşele Cernavodă, Eforie, Techirghiol, Consiliul judeţean Constanţa); 
judeţul Călăraşi (Serviciul public poliţia comunitară Călăraşi, Centrul de asistenţă 
medico-socială); judeţul Dolj (comuna Carpen, municipiul Calafat); judeţul Galaţi
(comunele Frumuşica, Gohor), judeţul Gorj (comunele Arcani, Godineşti, 
Samarineşti, municipiul Tg. Jiu, Consiliul judeţean Gorj, SC Transloc SA Târgu 
Jiu); judeţul Harghita (oraşul Bălan), judeţul Hunedoara (comuna Lelese); judeţul 
Iaşi (comunele Butea, Miroslava, Ciorteşti, Dolheşti, municipiul Paşcani); judeţul 
Ialomiţa (comunele Bucu, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura 
Ialomiţei, oraşul Căzăneşti); judeţul Mehedinţi (municipiul Drobeta Turnu Severin); 
judeţul Mureş (comuna Beica, oraşele Iernut, Luduş şi Sovata, municipiul Tg. 
Mureş); judeţul Ilfov (comunele Vidra, Moara Vlăsiei, Clinceni, Mogoşoaia, 
Chiajna, oraşul Voluntari); judeţul Maramureş (comunele Leordina, Şieu, Grupul 
Şcolar „Ioan Buteanu” Şomcuţa Mare); judeţul Neamţ (municipiul Piatra-Neamţ); 
judeţul Prahova (comunele Filipeştii de Pădure, Jugureni, Gura Vadului, oraşele 
Slănic, Vălenii de Munte, municipiul Ploieşti); judeţul Sibiu (oraşele Dumbrăveni şi 
Ocna Sibiului); judeţul Teleorman (comunele Botoroaga, Călineşti, Conţeşti, 
Dracea, Pietroşani, Consiliul judeţean Teleorman); judeţul Tulcea (comunele CA 
Rosetti, Sarichioi, Turcoaia, Sf. Gheorghe, IC Brătianu, Jurilovca, oraşele Măcin, 
Babadag, SC. Transport Public SA Tulcea); judeţul Vrancea (comunele Moviliţa, 
Străoane); Municipiul Bucureşti (Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, 
Direcţia Parcurilor sector 3, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, 
Administraţia Domeniului Public sector 1, direcţiile de impozite şi taxe locale ale 
sectoarelor 1, 2, 3, 4 şi 6).  

 
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern 
(inclusiv audit intern)  
Constatări În urma evaluării sistemelor de control şi audit intern şi a probelor de audit 

obţinute, în marea majoritate a instituţiilor auditate s-a concluzionat că sistemele 
de control şi audit intern nu funcţionează în mod corespunzător şi drept urmare
riscurile de control au fost evaluate ca fiind medii sau ridicate. 

Abaterile constatate în urma acţiunilor efectuate au scos în evidenţă faptul că 
acestea se datorează în special disfuncţionalităţilor existente în organizarea şi 
exercitarea controlului intern cât şi faptului că acestea nu funcţionează la un nivel 
care să asigure realizarea veniturilor bugetare şi gestionarea fondurilor publice în 
condiţii de legalitate, regularitate şi maximă eficienţă. 

 Neimplementarea şi neexercitarea în totalitate a formelor sistemului de 
control intern 

Evaluările au relevat la majoritatea instituţiilor publice auditate faptul că, în 
general, nu au fost elaborate şi dezvoltate sisteme de control managerial, care să 
cuprindă proceduri formalizate pe activităţi, inclusiv obiectivele, acţiunile, 
responsabilităţile, termenele şi separarea sarcinilor pentru fiecare salariat, cele 
mai frecvente şi generalizate abateri fiind: 

 neelaborarea, neactualizarea şi/sau neaprobarea Programelor de dezvoltare a 
sistemelor de control managerial, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 
946/2005; 

 neelaborarea procedurilor operaţionale pe activităţi, în vederea furnizării unei 
asigurări rezonabile pentru atingerea obiectivelor entităţii publice; 

 nu sunt întocmite liste ale riscurilor ce pot apărea în desfăşurarea activităţii 
entităţilor şi care împiedică atingerea obiectivelor acestora; 

 nu există Registrul riscurilor în conformitate cu procedura de sistem privind 
managementul riscului; 

 nu sunt elaborate proceduri privind managementul riscurilor; 
 nu se asigură o monitorizare şi o evaluare sistematică a riscurilor; 
 nu sunt elaborate planuri pentru limitarea consecinţelor apariţiei riscurilor. 
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 Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului financiar 
preventiv 

 neexercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor care 
afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public, cu consecinţe asupra 
identificării proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi 
regularitate; 

 exercitarea formală a controlului financiar preventiv propriu, prin acordarea 
vizei pentru operaţiuni efectuate cu încălcarea legii; 

 nu s-a avut în vedere separarea atribuţiilor persoanelor care acordă viza de 
control financiar preventiv, controlul şi aprobarea documentelor fiind efectuată 
de aceeaşi persoană care întocmeşte documentele supuse controlului 
financiar preventiv. 

 Neorganizarea compartimentului de audit intern 

 neorganizarea de către majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale a 
activităţilor de audit intern în condiţiile reglementărilor legale;  

 la entităţile la care este organizată activitatea de audit intern, aceasta a rămas 
la un stadiu de activitate constatatoare şi nu de prevenţie; 

 la entităţile la care activitatea de audit intern a fost efectuată în sistem
externalizat, rapoartele întocmite în foarte multe cazuri au un caracter pur 
formal, misiunile de audit fiind mai mult orientate spre un control gestionar de 
fond decât spre un audit intern autentic care să servească conducerii în 
vederea realizării unui management eficient. 

Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la 
termenele stabilite de lege  
Constatări Abaterile reţinute şi consemnate în actele de audit/control cu privire la stabilirea, 

constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetelor locale relevă faptul că 
managementul în acest domeniu nu este încă suficient de performant, nivelul 
veniturilor proprii încasate nu exprimă potenţialul real al unităţilor administrativ-
teritoriale şi că există deficienţe în activitatea de administrare şi de executare silită 
a creanţelor fiscale de către compartimentele de specialitate ale primăriilor. Cele 
mai întâlnite abateri au fost: 

  nestabilirea, neînregistrarea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la 
termenele prevăzute de lege a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru clădirile 
aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice, precum şi în domeniul 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, a taxelor pe mijloacele de 
transport, a veniturilor din concesiuni şi închirieri pentru elemente de 
patrimoniu concesionate sau închiriate, determinate de: 

 necalcularea şi neînregistrarea în evidenţele contabile a obligaţiilor de plată 
privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte obligaţii bugetare 

 neurmărirea modului de respectare a obligaţiei contribuabililor de a înscrie 
în declaraţiile de impunere sau declaraţiile fiscale a unor bunuri impozabile, 
venituri impozabile sau impozite datorate 

 aplicarea unor cote eronate în stabilirea impozitelor locale 

 necalcularea din oficiu a obligaţiilor de plată în cazul nerespectării 
termenelor de depunere a declaraţiilor de impunere  

 neurmărirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neîncasarea la termen 
a redevenţelor şi chiriilor pentru elementele de patrimoniu concesionate sau 
închiriate 

Cazuri: judeţul Argeş (974 mii lei la comuna Davideşti, 556 mii lei la comuna 
Merişani, 270 mii lei la comuna Domneşti); judeţul Bihor (210 mii lei la oraşul 
Vaşcău, 164 mii lei la municipiul Oradea); judeţul Cluj (204 mii lei la municipiul 
Dej, 134 mii lei la comuna Mănăstireni, 118 mii lei la comuna Suatu); judeţul Dolj 
(540 mii lei la comuna Afumaţi, 200 mii lei la municipiul Calafat, 292 mii lei la 
municipiul Craiova); judeţul Dâmboviţa (350 mii lei la Consiliul Judeţean 
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Dâmboviţa), judeţul Galaţi (2.733 mii lei la comuna Pechea, 1.640 mii lei la 
comuna Gohor, 1.328 mii lei la comuna Cudalbi, 919 mii lei la comuna Folteşti, 
849 mii lei la comuna Matca, 720 mii lei la comuna Independenţa, 513 mii lei la 
comuna Barcea); judeţul Harghita (491 mii lei la municipiul Gheorgheni); judeţul 
Iaşi (415 mii lei la comuna Erbiceni); judeţul Mehedinţi (400 mii lei la municipiul 
Drobeta Turnu Severin, 268 mii lei la comuna Burila Mare); judeţul Mureş (412 mii 
lei la oraşul Sovata, 160 mii lei la municipiul Tg. Mureş); judeţul Neamţ (4.003 mii 
lei la municipiul Piatra-Neamţ - de la SC Locato şi SC CMI Urban SA Piatra 
Neamţ); judeţul Olt (313 mii lei la oraşul Balş); judeţul Prahova (396 mii lei la 
oraşul Băicoi, 378 mii lei la comuna Filipeştii de Pădure, 813 mii lei la Regia 
Autonomă de Transport Public Ploieşti); judeţul Satu Mare (246 mii lei la oraşul 
Tăşnad); judeţul Sibiu (410 mii lei la oraşul Ocna Sibiului, 142 mii lei la oraşul 
Copşa Mică); judeţul Teleorman (3.997 mii lei la municipiul Alexandria, comunele 
Vităneşti, Bogdana, Călineşti, Fântânele, Siliştea Gumeşti, Dracea, Tătărăştii de 
Sus); judeţul Timiş (1.895 mii lei la comuna Dudeştii Vechi, 616 mii lei la comuna 
Făget, 2.203 mii lei la oraşul Jimbolia); judeţul Tulcea (496 mii lei la SC Transport 
Public SA Tulcea); judeţul Vaslui (1.381 mii lei la municipiul Vaslui, 355 mii lei la 
Consiliul Judeţean Vaslui, 576 mii lei la comuna Perieni); Municipiul Bucureşti 
(9.296 mii lei la Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale sector 1-4 şi 6).  

 

 neaplicarea tuturor măsurilor prevăzute de lege privind urmărirea şi încasarea 
creanţelor bugetare înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală  

Cazuri: judeţul Brăila (661 mii lei la comuna Ulmu, 375 mii lei la comuna Roşiori, 
288 mii lei la comuna Victoria, 573 mii lei la Consiliul judeţean Brăila); judeţul 
Covasna (350 mii lei la comuna Ghidfalău, 294 mii lei la comuna Sânzieni);
judeţul Constanţa (450 mii lei la oraşul Eforie, 2.940 mii lei la comunele Valu lui 
Traian şi Ghindăreşti); judeţul Dâmboviţa (1.007 mii lei la comuna Cojasca, 414 
mii lei la comuna Ulmi, 301 mii lei la comuna Dobra, 127 mii lei la municipiul 
Târgovişte); judeţul Giurgiu (397 mii lei la comuna Letca Nouă, 289 mii lei la 
comuna Crevedia Mare, 269 mii lei la comuna Ghimpaţi, 227 mii lei la comuna 
Hotarele, 208 mii lei la comuna Mihăileşti, 196 mii lei la comuna Joiţa, 171 mii lei 
la comuna Slobozia); judeţul Gorj (205 mii lei la comuna Godineşti, 254 mii lei la 
comunele Arcani şi Logreşti); judeţul Harghita (208 mii lei la oraşul Bălan); judeţul 
Iaşi (2.764 mii lei la comuna Miroslava, 1.619 mii lei la municipiul Paşcani); judeţul 
Maramureş (123 mii lei la comuna Moisei, 107 milioane lei la comuna Leordina); 
judeţul Mehedinţi (271 mii lei la comuna Husnicioara); judeţul Mureş (425 mii lei la 
oraşul Luduş, 227 mii lei la oraşul Sângeorgiu de Pădure); judeţul Neamţ (510 mii 
lei la SC Locato SA Piatra Neamţ); judeţul Prahova (139 mii lei la comuna 
Filipeştii de Pădure); judeţul Suceava (930 mii lei la municipiul Rădăuţi, 190 mii lei 
la oraşul Gura Humorului, 162 mii lei la comuna Dumbrăveni, 137 mii lei la 
comuna Voitinel); judeţul Timiş (1.092 mii lei la comuna Sânandrei); judeţul 
Tulcea (1.962 mii lei la comuna Sarichioi); judeţul Vaslui (6.705 mii lei la 
municipiul Huşi, 368 mii lei la comuna Roşieşti, 245 mii lei la comuna Văleni);
Municipiul Bucureşti (14.741 mii lei la Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale sector 
1, 2 şi 3; 2.234 mii lei la Direcţia Parcurilor sector 3; 333 mii lei la Administraţia 
Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti).  

 nestabilirea, neînregistrarea, neevidenţierea şi nevirarea la bugetul de stat a 
unor sume datorate - taxa pe valoarea adăugată pentru anumite operaţiuni, 
sume datorate pentru persoanele cu handicap neangajate: judeţul Suceava 
(187 mii lei la oraşul Gura Humorului, 158 mii lei la oraşul Dolhasca, 135 mii lei 
la comuna Dumbrăveni); judeţul Timiş (889 mii lei la oraşul Jimbolia); judeţul 
Tulcea (676 mii lei la municipiul Tulcea). 

 nestabilirea veniturilor din exploatarea masei lemnoase: judeţul Bistriţa-Năsăud
(198 mii lei la comuna Prundu Bârgăului); judeţul Suceava (242 mii lei la oraşul 
Gura Humorului). 

 nerestituirea la finele anului a sumelor primite de la bugetul de stat sub forma 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor 
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cheltuieli descentralizate la nivelul bugetelor locale sau a subvenţiilor cu 
diferite destinaţii: judeţul Botoşani (701 mii lei la oraşul Darabani); judeţul 
Harghita (340 mii lei la municipiul Miercurea Ciuc); judeţul Prahova (123 mii lei 
la comuna Chiojdeanca, 113 mii lei la comuna Jugureni); judeţul Teleorman 
(172 mii lei la comuna Suhaia); judeţul Timiş (102 mii lei la comuna 
Dumbrăviţa). 

 neiniţierea măsurilor de executare silită pentru încasarea creanţelor comerciale 
restante (191 mii lei la SC Braicar SA Brăila);  

 necalcularea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi nevirarea la buget a 
accesoriilor datorate pentru nevirarea reţinerilor din salarii ale angajaţilor pe 
perioada 2009-2010 (7.834 mii lei la SC Centrala Electrică de Termoficare SA 
Braşov); 

 necalcularea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi nevirarea la bugetul de 
stat a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de transport efectuate 
către salariaţii proprii şi membrii familiilor acestora şi acordate sub formă de 
gratuităţi (734 mii lei la Regia Autonomă de Transport Urban Cluj-Napoca; 211 
mii lei la Regia Autonomă Oradea Transport Local). 

 necalcularea, nefacturarea şi neînregistrarea la venituri a penalităţilor cuvenite 
pentru neplata la termenele stabilite prin contracte a prestaţiilor efectuate (518 
mii lei la RADJ Cluj). 

 

Calitatea gestiunii economico-financiare 
Constatări Abaterile de la legalitate şi regularitate care au avut un caracter negativ asupra 

calităţii gestiunii economico-financiare au fost determinate în principal de 
nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului public 
şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, nerespectarea reglementărilor legale 
în efectuarea cheltuielilor, precum şi a celor referitoare la achiziţiile publice. 

 
 

Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea 
patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ 
teritoriale 

Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului şi 
reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, precum 
şi asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale reprezintă una din cele mai des 
întâlnite deficienţe, fiind determinată de: 

 necuprinderea în operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor 
patrimoniale, a disponibilităţilor aflate în conturi la bănci şi trezorerie, a 
creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi; 

 nereevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale în 
vederea înregistrării în evidenţa contabilă a valorii acestora; 

 neefectuarea reevaluării cel puţin o dată la 3 ani a activelor fixe corporale de 
natura construcţiilor aflate în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale şi 
neînregistrarea în contabilitate a rezultatelor acestei operaţiuni, până la finele 
anului în care se efectuează reevaluarea; 

 scoaterea nelegală din funcţiune a unor active fixe corporale din patrimoniul 
unităţii administrativ-teritoriale sau înregistrarea eronată a scăderii din 
patrimoniu a unor active fixe de natura construcţiilor; 

 nerespectarea prevederilor legale privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 

 neînregistrarea în evidenţa contabilă a diferenţelor din reevaluarea terenurilor 
şi construcţiilor; 

 neverificarea inopinată a casieriilor şi neîntocmirea proceselor verbale de 
verificare gestionară conform normelor legale. 
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Cazuri: judeţul Alba (comunele Albac, Arieşeni, Bucerdea Grânoasă, Horea, 
Mogoş, Scărişoara, Sohodol, Şugac, oraşul Cugir); judeţul Argeş (comunele 
Ungheni, Bradu, Corbi, Izvoru, Băiculeşti, Corbeni); judeţul Bihor (municipiul 
Oradea, oraşele Vaşcău, Ştei, comunele Cărpinet, Lunca, Şuncuiuş); judeţul 
Bistriţa-Năsăud (comunele Josenii Bârgăului, Dumitriţa, Budacu, Feldru, Rebra, 
municipiul Bistriţa); judeţul Botoşani (municipiul Dorohoi); judeţul Brăila (comunele 
Roşiori, Ulmu, Tichileşti, Serviciul de Gospodărie Locală Însurăţei, RA 
Administraţia Zona Liberă Brăila); judeţul Buzău (comunele Gura Teghii, Poşta 
Câlnău, Cochirleanca, Gherăseni); judeţul Călăraşi (comunele Vălcelele, 
Căscioarele, Radovanu, Poliţia Comunitară Călăraşi); judeţul Cluj (comunele 
Borşa, Ciucea, Râşca); judeţul Constanţa (Consiliul judeţean Constanţa, 
municipiul Constanţa, oraşele Eforie, Cernavodă, comunele Valu lui Traian, 
Tuzla); judeţul Covasna (comunele Bixad, Baraolt, Lemnia, Sânzieni); judeţul 
Dâmboviţa (comunele Dobra, Răcari, Râu Alb, Cojasca, municipiul Târgovişte); 
judeţul Dolj (municipiile Calafat şi Băileşti); judeţul Giurgiu (comuna Greaca, 
municipiul Giurgiu, SC Apa Canal SA Giurgiu); judeţul Hunedoara (municipiul 
Vulcan); judeţul Ialomiţa (comuna Bucu); judeţul Iaşi (municipiul Paşcani, 
comunele Bârnova, Ciorteşti, Cozmeşti, Grozeşti, Movileni); judeţul Ilfov
(comunele Chiajna, Moara Vlăsiei, oraşul Voluntari); judeţul Maramureş (oraşul 
Tăuţii Măgheruş); judeţul Mehedinţi (comunele Cujmir, Burila Mare); judeţul 
Neamţ (municipiul Piatra Neamţ, SC CMI Urban SA Piatra Neamţ, SC Locato 
SA); judeţul Olt (comuna Cezieni); judeţul Prahova (comuna Filipeştii de Pădure); 
judeţul Satu-Mare (comunele Doba, Păuleşti, Sanislău, oraşul Tăşnad); judeţul 
Sibiu (comuna Iacobeni, Arpaşu de Jos, oraşele Ocna Sibiului, Copşa Mică şi 
Sălişte, SC Servicii Sălişte SRL); judeţul Suceava (comunele Dumbrăveni, Dorna 
Cândrenilor, Valea Moldovei, Grăniceşti, Forăşti, Fundu Moldovei, Voitinel, 
oraşele Gura Humorului, Salcea, Solca, municipiul Rădăuţi, Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri Suceava); judeţul Timiş (comunele Banloc, Lenauheim, 
Tomnatic, Ghilad); judeţul Tulcea (comunele Sfântu Gheorghe, Sarichioi, CA 
Rosetti, Jurilovca, Topolog, Direcţia Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului 
Tulcea); judeţul Vâlcea (comunele Dănicei, Voineasa, Mitrofani, municipiul 
Râmnicu Vâlcea); judeţul Teleorman (comunele Zâmbreasca, Bogdana, Călineşti, 
Nanov, Scurtu Mare, Siliştea Gumeşti); judeţul Vrancea (municipiul Focşani, 
comuna Rugineşti); Municipiul Bucureşti (Spitalul clinic Sf. Maria). 

 Nerespectarea prevederilor legale în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor 
 acordarea în continuare de sporuri sau drepturi băneşti către personalul din 

administraţia publică locală, în baza contractelor/acordurilor colective de 
muncă sau a dispoziţiilor/deciziilor conducătorilor instituţiilor, cu nerespectarea 
regulilor şi principiilor stabilite prin Legea-cadru nr. 330/2009 care instituie un 
nou sistem de salarizare, cu norme juridice noi şi fără să se aibă în vedere că 
toate actele juridice emise în baza legislaţiei anterioare care nu îşi mai 
regăsesc temei în noua legislaţie nu se mai aplică. În acest context, s-a 
consemnat efectuarea de plăţi nelegale prin acordarea de spor de fidelitate şi 
loialitate, spor de confidenţialitate, spor pentru condiţii vătămătoare, drepturi 
speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, indemnizaţie de 
dispozitiv, suplimente salariale. Totodată, au fost consemnate cazuri de 
nerespectare a prevederilor Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 
71/2009, nr. 18/2010, nr. 45/2010 şi nr. 113/2010, în sensul că au fost 
efectuate plăţi având ca obiect drepturi salariale stabilite în favoarea 
personalului din sectorul bugetar prin hotărâri judecătoreşti, deşi plata acestora 
fusese eşalonată pe o perioadă de trei ani. 

Cazuri: judeţul Argeş (191 mii lei la comuna Băiculeşti); judeţul Bihor (9.341 mii lei 
la Consiliul judeţean Bihor, municipiul Oradea, municipiul Marghita, oraşele 
Vaşcău, Ştei, comunele Bunteşti, Cărpinet, Lunca, Şuncuiuş, Rieni); judeţul 
Botoşani (467 mii lei la municipiul Botoşani, 859 mii lei la municipiul Botoşani, 301 
mii lei la municipiul Dorohoi); judeţul Brăila (1.973 mii lei la Consiliul judeţean 
Brăila şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 240 
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mii lei la comuna Roşiori, 225 mii lei la comuna Ulmu); judeţul Braşov (759 mii lei 
la oraşul Zărneşti, 322 mii lei la comuna Prejmer, 219 mii lei la comuna Vama 
Buzăului); judeţul Buzău (140 mii lei la comuna Merei, 131 mii lei la comuna 
Cernăteşti); judeţul Caraş-Severin (5.944 mii lei la Consiliul judeţean Caraş-
Severin, 5.379 mii lei la municipiul Reşiţa, 610 mii lei la oraşul Moldova Nouă, 366 
mii lei la Băile Herculane); judeţul Cluj (1.903 mii lei la municipiul Dej, 1.245 mii lei 
la comuna Apahida, 442 mii lei la comuna Mociu); judeţul Constanţa (2.987 mii lei 
la oraşul Cernavodă, 1.050 mii lei la municipiul Constanţa, 825 mii lei la oraşul 
Techirghiol); judeţul Dâmboviţa (935 mii lei la Direcţia de Asistenţă Socială 
Târgovişte, 732 mii lei la municipiul Târgovişte, 266 mii lei la Consiliul judeţean 
Dâmboviţa); judeţul Dolj (218 mii lei la Consiliul judeţean Dolj, 204 mii lei la 
municipiul Calafat, 184 mii lei la municipiul Craiova); judeţul Galaţi (1.147 mii lei la 
comuna Munteni, 752 mii lei la comuna Matca, 317 mii lei la comuna Cudalbi);
judeţul Giurgiu (164 mii lei la Grupul Şcolar Udrişte Năsturel Hotarele,157 mii lei 
la oraşul Mihăileşti, 112 mii lei la comuna Slobozia); judeţul Gorj (454 mii lei la 
comuna Godineşti, 442 mii lei la oraşul Tismana, 411 mii lei la Consiliul judeţean 
Gorj, 283 mii lei la comuna Dăneşti); judeţul Harghita (554 mii lei la municipiul 
Miercurea-Ciuc); judeţul Ialomiţa (278 mii lei la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 261 mii lei la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 
Ţăndărei); judeţul Mureş (6.918 mii lei la Consiliul judeţean Mureş, municipiul 
Târgu Mureş, oraşele Iernut, Luduş, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure, comunele 
Eremitu, Beica, Stânceni, Daneş); judeţul Neamţ (390 mii lei la comuna 
Bîrgăuani); judeţul Prahova (213 mii lei la comuna Fântânele); judeţul Satu Mare 
(1.586 mii lei); judeţul Sibiu (9.393 mii lei); judeţul Suceava (311 mii lei la 
municipiul Rădăuţi, 279 mii lei la oraşul Gura Humorului); judeţul Teleorman (603 
mii lei municipiul Teleorman, 197 mii lei la oraşul Zimnicea); judeţul Timiş (2.023 
mii lei la oraşul Jimbolia, 1.257 mii lei la comuna Dumbrăviţa, 1.010 mii lei la 
comuna Lenauheim, 362 mii lei la oraşul Sânnicolau Mare); judeţul Tulcea (3.298 
mii lei la municipiul Tulcea, Direcţia de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului 
Tulcea, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea); judeţul Vâlcea (300 mii 
lei); Municipiul Bucureşti (1.615 mii lei la Direcţia Generală de Poliţie Locală 
sector 6, 137 mii lei la Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor sector 4, 123 
mii lei la Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni).  

 plăţi peste normele, cotele sau baremurile aprobate, cele mai frecvente cazuri
fiind determinate de acceptarea la plată a unor situaţii de lucrări care au 
cuprins cote şi tarife mai mari decât cele legale sau cele din devizele ofertă; 

 efectuarea de cheltuieli fără contraprestaţie ca urmare a acceptării la plată a 
unor cantităţi de lucrări neexecutate; 

 plăţi nelegale pentru lucrări supradimensionate prin înscrierea unei cantităţi 
mai mari decât cele real executate, rezultate din măsurători; 

 plăţi efectuate cu schimbarea destinaţiei legale sau fără documente 
justificative; 

 plăţi peste avansurile legale nerecuperate din achiziţionări de bunuri sau 
prestări servicii; 

Cazuri: judeţul Alba (663 mii lei la comunele Câlnic şi Poşaga); judeţul Argeş
(3.340 mii lei la comunele Davideşti, Priboieni, Ungheni, Popeşti, Cicăneşti, 
Bradu; 245 mii lei la Liceul de artă Dinu Lipatti); judeţul Bihor (705 mii lei la
Consiliul judeţean Bihor, municipiul Oradea, municipiul Marghita, oraşele Vaşcău, 
Ştei, comunele Cărpinet, Husasău de Tinca); judeţul Botoşani (661 mii lei la 
municipiul Dorohoi, 436 mii lei la municipiul Botoşani); judeţul Braşov (3.628 mii 
lei la comuna Prejmer, 623 mii lei la comuna Poiana Mărului); judeţul Buzău (556 
mii lei la comuna Gura Teghii, 245 mii lei la comuna Merei, 243 mii lei la comuna 
Cernăteşti); judeţul Caraş-Severin (461 mii lei la municipiul Reşiţa); judeţul Cluj
(233 mii lei la municipiul Dej, 177 mii lei la comuna Beliş, 139 mii lei la comuna 
Câţcău); judeţul Călăraşi (1.153 mii lei la comuna Vâlcelele); judeţul Constanţa
(712 mii lei la Consiliul judeţean Constanţa, 413 mii lei la comuna Dobromir); 
judeţul Covasna (2.109 mii lei la municipiul Covasna); judeţul Dâmboviţa (116 mii 
lei la municipiul Târgovişte); judeţul Dolj (232 mii lei la comuna Întorsura, 173 mii 
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lei la oraşul Segarcea); judeţul Gorj (517 mii lei la municipiul Târgu Jiu, 292 mii lei 
la comuna Slivileşti, 140 mii lei la oraşul Tismana); judeţul Harghita (258 mii lei la 
municipiul Miercurea Ciuc, 2.280 mii lei la Consiliul judeţean Harghita); judeţul Iaşi
(491 mii lei la comuna Ţuţora, 205 mii lei la municipiul Paşcani, 115 mii lei la 
comuna Miroslava); judeţul Maramureş (689 mii lei la Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 
Baia Mare, 303 mii lei la comuna Călineşti, 266 mii lei la comuna Leordina, 244 
mii lei la Serviciul public administrarea patrimoniului local şi utilităţi Baia Mare); 
judeţul Mehedinţi (886 mii lei la municipiul Drobeta Turnu Severin, 463 mii lei la 
Consiliul judeţean Mehedinţi); judeţul Neamţ (1.397 mii lei la municipiul Piatra-
Neamţ, 914 mii lei la comuna Dochia); judeţul Prahova (497 mii lei la oraşul 
Slănic, 273 mii lei la oraşul Băicoi, 310 mii lei la comuna Ştefeşti); judeţul Satu 
Mare (129 mii lei la comuna Săuca); judeţul Sibiu (1.780 lei la comuna Bazna); 
judeţul Suceava (5.529 mii lei la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri 
Suceava, 577 mii lei la Grupul Şcolar Agricol din comuna Dorna Cândrenilor, 527 
mii lei la municipiul Suceava); judeţul Timiş (427 mii lei la comuna Cenei, 930 mii 
lei la comuna Dumbrăviţa, 946 mii lei la comuna Banloc); judeţul Tulcea (936 mii 
lei la oraşul Babadag); judeţul Vrancea (418 mii lei la comuna Fitioneşti, 254 mii 
lei la oraşul Mărăşeşti); Municipiul Bucureşti (1.987 mii lei la Administraţia Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti).  

 

 Nerespectarea reglementărilor legale referitoare la achiziţiile publice 
 neinstituirea procedurilor proprii privind iniţierea, derularea şi monitorizarea 

proceselor de achiziţii publice, care să conţină atribuţii şi responsabilităţi 
concrete pentru personalul implicat în aceste activităţi, cu accent pe 
respectarea legalităţii şi a principiilor de transparenţă, liberă concurenţă, 
tratament egal şi eficienţă a fondurilor publice; 

 superficialitate în evaluarea ofertelor la momentul atribuirii contractelor de 
lucrări şi insuficienta implicare a membrilor comisiei de evaluare în verificarea 
caietului de sarcini şi a ofertelor participanţilor la procedura de achiziţie 
publică; 

 modul defectuos de urmărire a realităţii şi legalităţii datelor înscrise în situaţiile 
de lucrări prezentate de către executanţi; 

 neurmărirea modului de respectare a clauzelor înscrise în contractele încheiate 
pentru efectuarea serviciilor de dirigenţie de şantier care au fost externalizate. 

Cazuri: judeţul Argeş (SC Publitrans 2000 SA Piteşti, comunele Ungheni, Corbi, 
Mălureni şi Boteni); judeţul Bihor (municipiul Oradea, oraşul Vaşcău, comunele 
Lunca, Şuncuiuş); judeţul Bistriţa-Năsăud (comuna Dumitra); judeţul Botoşani
(municipiul Dorohoi); judeţul Braşov (SC Centrala Electrică de Termoficare SA 
Braşov); judeţul Brăila (Consiliul judeţean Brăila); judeţul Călăraşi (comuna 
Vâlcelele); judeţul Dolj (RA Aeroportul Craiova); judeţul Gorj (comuna Jupâneşti); 
judeţul Ialomiţa (municipiul Slobozia şi comuna Bucu); judeţul Iaşi (municipiul 
Paşcani, comunele Ciorteşti, Ţuţora); judeţul Ilfov (comunele Mogoşoaia şi 
Ştefăneştii de Jos); judeţul Mehedinţi (comuna Husnicioara); judeţul Neamţ (SC 
CMI Urban SA Piatra Neamţ); judeţul Prahova (comuna Jugureni); judeţul 
Suceava (Grupul Şcolar Agricol Dorna Cândrenilor, municipiul Rădăuţi, comuna 
Preuteşti); judeţul Teleorman (municipiul Alexandria, comuna Botoroaga); judeţul 
Timiş (oraşul Jimbolia); judeţul Tulcea (Direcţia Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului Tulcea, comuna Turcoaia); judeţul Vâlcea (oraşul Ocnele Mari). 

 
Cazurile de aplicare de amenzi contravenţionale, de suspendare din funcţie, de sesizare a 
organelor de urmărire penală, de încălcare a unor obligaţii 
Aplicarea de amenzi 
contravenţionale 

Urmare acţiunilor de control şi audit financiar desfăşurate la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, au fost înregistrate cazuri în care au fost semnalate 
fapte prevăzute de lege ca fiind contravenţii şi a căror constatare şi sancţionare 
intră în competenţa Curţii de Conturi. Au fost încheiate procese verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi acordate amenzi, domeniile vizate 
fiind următoarele: 
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 încălcarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
efectuarea şi angajarea unor cheltuieli fără bază legală: judeţul Giurgiu 
(comuna Crevedia Mare şi Grupul Şcolar Udrişte Năsturel Hotarele); judeţul 
Mehedinţi (comuna Cujmir); judeţul Maramureş (comuna Leordina); judeţul 
Tulcea (oraşul Măcin); judeţul Constanţa (comunele Dragomir şi Tuzla);  

 încălcarea prevederilor art. 23 alin. (2) lit. d) şi lit. h) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
privire la asigurarea integrităţii bunurilor aflate în proprietate sau în administrare 
şi la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, potrivit prevederilor 
legale: judeţul Timiş (oraşul Jimbolia); judeţul Iaşi (municipiul Paşcani);  

 încălcarea prevederilor art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
urmărirea modului de realizare a veniturilor: judeţul Constanţa (comuna 
Dragomir); judeţul Dâmboviţa (comuna Ulmi), judeţul Giurgiu (comunele 
Slobozia, Greaca, Hotarele, Letca Nouă); judeţul Olt (comunele Dobreţu şi 
Milcov), judeţul Tulcea (oraşul Măcin şi comuna CA Rosetti); 

 încălcarea prevederilor art. 23 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la 
organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii: judeţul Tulcea (comuna CA 
Rosetti); judeţul Iaşi (comuna Butea); 

 încălcarea altor prevederi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au aplicat 
amenzi contravenţionale la comuna Grăniceri, judeţul Arad pentru 
nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea în bugetul local a 
unor cheltuieli de capital; comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud 
pentru încadrarea eronată a unor cheltuieli de capital la bunuri şi servicii; 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi, pentru efectuarea de plăţi direct din venituri; 
oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, pentru angajarea şi ordonanţarea 
unor cheltuieli fără viza de control financiar preventiv; comuna Iacobeni, 
judeţul Sibiu pentru realizarea unui obiectiv fără a fi inclus în programul de 
investiţii pe baza unei documentaţii tehnico-economice aprobată; comuna 
Banloc, judeţul Timiş pentru că au fost decontate lucrări care nu au fost 
executate; comuna Giarmata, judeţul Timiş pentru că nu au fost prezentate 
situaţiile financiare în vederea aprobării acestora de către consiliul local;  

 încălcarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice pentru neefectuarea acţiunii de reevaluare a activelor fixe corporale şi 
activelor fixe corporale în curs, precum şi pentru necalcularea amortizării 
activelor fixe corporale şi necorporale: judeţul Giurgiu (comuna Mihăileşti şi 
Grupul Şcolar Udrişte Năsturel Hotarele); judeţul Mehedinţi (oraşul Baia de 
Aramă); judeţul Olt (comunele Cârlogani şi Voineasa); judeţul Tulcea 
(comunele CA Rosetti şi Sf. Gheorghe, Centrul de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Tulcea); judeţul Constanţa (comuna Adamclisi); 

 încălcarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu privire 
la angajarea şi utilizarea creditelor bugetare şi organizarea sistemului de 
monitorizare a programului de achiziţii publice: judeţul Vrancea (Grupul 
Şcolar ”Simion Mehedinţi” Vidra); 

 încălcarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, cu privire la depăşirea consumului normat de combustibil 
pentru autoturismele din dotare: judeţul Giurgiu (comuna Hotarele), judeţul 
Constanţa (comuna Adamclisi); 

 încălcarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 55/2010 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu privire la reducerea cu 20% a 
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cheltuielilor cu bunuri şi servicii programate pentru a doua jumătate a anului 
2010 şi rămase de executat: judeţul Constanţa (oraşele Cernavodă şi Eforie). 

Suspendarea din 
funcţie 

În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, s-a cerut suspendarea din funcţie a 
administratorului financiar al Liceului de artă Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, pentru 
întocmirea cu bună ştiinţă de documente nereale şi însuşirea de bani în folos 
personal. 

Sesizarea organelor 
de urmărire penală 

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, în situaţiile în care în rapoartele de 
audit se constată existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost 
săvârşite cu încălcarea legii penale sunt sesizate organele în drept pentru 
asigurarea valorificării constatărilor. Cazuri de sesizare a organelor de urmărire 
penală au fost înregistrate la: 

 SC Drumuri Municipale SA Timişoara, judeţul Timiş urmare constatării 
faptului că o activitate (profitabilă) de interes local, a fost într-o primă fază, 
parţial, transferată către o zonă de interes privat (65%), pentru ca ulterior 
toată activitatea şi întreg patrimoniul ca sursă de venit public local să se 
regăsească exclusiv către aceeaşi zonă de interese private; 

 Comuna Gîrbou, judeţul Sălaj – întocmirea cu bună ştiinţă de documente 
nereale şi însuşirea de bani în folos personal de către un consilier din cadrul 
compartimentului contabilitate al primăriei; 

 Comuna Barcea, judeţul Galaţi – încălcarea prevederilor legale în efectuarea 
cheltuielilor şi plata de lucrări şi prestări servicii fără documente justificative; 

 Comuna Godineşti, judeţul Gorj – neînregistrarea în evidenţa contabilă şi 
fiscală şi neurmărirea spre încasare la bugetul local a 890 procese verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

 Liceul de artă Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea – întocmirea cu bună ştiinţă de 
documente nereale şi însuşirea de bani în folos personal de către 
administratorul financiar al Liceului de artă Rm. Vâlcea; 

 Comuna Greceşti, judeţul Dolj – neconcordanţe între sumele încasate de la 
populaţie sub formă de impozite şi taxe locale şi sumele înregistrate şi 
depuse în casierie, efectuarea de plăţi prin casierie fără existenţa unor 
documente justificative; 

 Grupul Şcolar „Simion Mehedinți”, Vidra, județul Vrancea – nu au fost duse la 
îndeplinire măsurile dispuse prin decizia Camerei de Conturi Vrancea; 

 Comuna Saraiu, Județul Constanța – plăți efectuate în numerar fără 
documente justificative şi plata unor situații de lucrări de investiții neefectuate; 

 Comuna Întorsura, județul Dolj – efectuarea de plăți de lucrări şi prestări 
servicii fără documente justificative; 

 Comuna Merei, județul Buzău – nerespectarea prevederilor legale în acordarea 
finanțărilor nerambursabile Clubului Sportiv Partizanul din comuna Merei. 

Încălcarea unor 
obligaţii 
 

La Consiliul judeţean Constanţa s-a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. 
(2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu privire la obligaţia entităţilor auditate de a transmite actele, 
documentele şi informaţiile solicitate la termenele şi în structura stabilită de 
Curtea de Conturi, context în care entitatea a fost penalizată potrivit art. 63 din 
acelaşi act normativ cu 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere. 

În baza prevederilor art. 43 lit. a) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, s-a dispus suspendarea aplicării 
măsurilor ce contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil şi 
fiscal, respectiv plata nelegală a unor drepturi speciale la Municipiul Tulcea, 
Direcţia de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului Tulcea şi Direcţia de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
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2.3.  Concluzii şi recomandări 

 
Concluzii Analiza abaterilor de la normele legale constatate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale, a căror frecvenţă şi volum relevă adevărate surse generatoare de risipă, 
indică faptul că este imperios necesar să se acorde în continuare importanţa 
cuvenită managementului financiar-contabil pentru identificarea acelor soluţii 
menite să prevină fenomenul risipei şi pentru consolidarea calităţii situaţiilor 
financiare. 

Deciziile de alocare a fondurilor, respectiv hotărârile consiliilor judeţene/locale sau 
dispoziţiile primarilor, trebuie analizate atât din punct de vedere al respectării 
bazei legale pentru respectiva cheltuială, dar şi al impactului asupra capacităţii 
unităţii administrativ-teritoriale de a susţine şi a implementa respectivele decizii.  

În acest context, modul de fundamentare a necesităţilor de resurse - cât de 
realiste sunt veniturile estimate şi cât de predictibile sunt sumele pe care 
ordonatorul de credite anticipează că le va primi de la bugetul de stat – este de o 
importanţă vitală, întrucât în practică se angajează cheltuieli pe baza unor resurse 
potenţiale şi nu certe care produc disfuncţionalităţi în angajarea cheltuielilor şi 
efectuarea plăţilor din cauza lipsei surselor de finanţare.  

Constatările camerelor de conturi relevă faptul că în majoritatea cazurilor aparatul 
de specialitate al unităţilor administrativ-teritoriale nu întreprinde toate măsurile 
pentru aplicarea procedurilor de urmărire şi încasare pentru toate sumele datorate 
bugetelor locale sau, după caz, de executare silită. În aceste condiţii, termenul de 
aplicare a procedurilor de executare silită se prescrie, bugetele locale fiind 
prejudiciate cu sumele în cauză, autorităţile locale neluând măsurile legale de 
recuperare de la persoanele răspunzătoare. 

Un alt fenomen generalizat constatat la tot mai multe unităţi administrativ-teritoriale 
îl reprezintă neurmărirea şi neîncasarea veniturilor din amenzi, ţinând seama că 
odată cu modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, începând cu data de 1 
ianuarie 2007, activitatea de executare silită a sumelor reprezentând amenzi 
contravenţionale aplicate persoanelor fizice a fost preluată pe bază de protocol de 
la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate de către 
organele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază 
domiciliază contravenientul. Cu toate că sumele neîncasate până la data de 1 
ianuarie 2007 se fac integral venituri la bugetele locale, aparatul de specialitate de
la nivelul primăriilor nu le-a evidenţiat şi nu a luat nici măsuri în vederea urmăririi şi 
încasării lor, dreptul de acţiune în vederea încasării amenzilor fiind prescris. 

Un alt domeniu cu deficienţe majore este inventarierea, care aşa cum a fost 
organizată şi desfăşurată, nu a acoperit toate elementele patrimoniale,
disponibilităţile aflate în conturi la bănci şi trezorerie, creanţele şi obligaţiile faţă de 
terţi. Abaterile constatate pe această linie sunt efectul neimplicării suficiente a 
ordonatorilor de credite în numirea şi instruirea comisiilor de inventariere, precum 
şi în supravegherea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a 
inventarierii şi în valorificarea rezultatelor acesteia. Astfel, deşi au emis deciziile 
de inventariere, ordonatorii de credite nu au urmărit modul de desfăşurare a 
acestei activităţi de către comisiile de inventariere, respectiv dacă inventarierea 
se desfăşoară faptic, prin numărare, măsurare, cântărire, dacă listele de 
inventariere sunt întocmite potrivit normelor, dacă se stabilesc rezultatele 
inventarierii şi, dacă aceste rezultate sunt analizate, clarificate şi înregistrate în 
contabilitate, în condiţiile legii. 

Consecinţa acestor disfuncţionalităţi o reprezintă prezentarea în situaţiile financiare 
a unor elemente patrimoniale incerte, neconfirmate prin inventariere. Neefectuarea 
corespunzătoare a inventarierii poate conduce la diminuarea şi deprecierea 
patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

La cheltuielile de personal, dar şi la cheltuielile cu bunuri şi servicii se constată în 
continuare abateri determinate de acordarea de sporuri sau drepturi băneşti către 
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personalul din administraţia publică locală, în baza contractelor/acordurilor colective 
de muncă sau a dispoziţiilor/deciziilor conducătorilor instituţiilor, cu nerespectarea 
regulilor şi principiilor stabilite prin Legea-cadru nr. 330/2009 care instituie un nou 
sistem de salarizare, cu norme juridice noi şi cu premiza că toate actele juridice 
emise în baza legislaţiei anterioare care nu îşi mai regăsesc temei în noua 
legislaţie nu se mai aplică.  

Totodată, au fost consemnate cazuri de nerespectare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă ale Guvernului nr. 71/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul că au fost efectuate plăţi având ca obiect drepturi salariale stabilite în 
favoarea personalului din sectorul bugetar prin hotărâri judecătoreşti, deşi plata 
acestora fusese eşalonată pe o perioadă de trei ani. Referitor la acest aspect, 
Curtea de Conturi consideră că astfel de încălcări ale legii ar putea fi stopate chiar 
în cursul execuţiei bugetare prin măsuri de blocare a deschiderilor de credite 
bugetare sau a conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de capital, cele mai frecvente cazuri constatate au 
fost cele determinate de acceptarea la plată a unor situaţii de lucrări care au cuprins 
cote şi tarife mai mari decât cele legale sau decât cele din devizele ofertă, precum 
şi efectuarea de cheltuieli fără contraprestaţie ca urmare a acceptării la plată a unor 
cantităţi de lucrări neefectuate. Se constată, însă şi cazuri de nerespectare a 
prevederilor legale privind achiziţiile publice de servicii şi lucrări de investiţii, cu 
consecinţe negative pe linia asigurării eficienţei, economicităţii şi eficacităţii 
achiziţiilor efectuate. Abaterile constatate au relevat neasigurarea unor politici 
concurenţiale de achiziţie, care să permită obţinerea unui preţ la nivelul celui uzual 
practicat pe piaţă, majorarea nejustificată a cheltuielilor prin plata contravalorii unor 
servicii/lucrări mai mari decât cele uzuale de pe piaţă. 

O altă abatere întâlnită tot mai frecvent este cea legată de subvenţionarea nelegală 
din bugetul local a activităţii unor operatori economici cărora li s-a concesionat prin 
delegare de gestiune prestarea unor servicii (salubritate, alimentare cu apă şi 
canalizare), în condiţiile în care finanţarea cheltuielilor de operare necesare 
funcţionării şi exploatării serviciilor respective trebuia să fie asigurată prin încasarea 
de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate. 

Un alt domeniu care capătă amploare prin frecvenţa abaterilor constatate este cel 
al acordării finanţărilor nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu nerespectarea prevederilor legale în sensul că atribuirea contractelor de 
finanţare s-a efectuat fără organizarea unei selecţii publice de proiecte, nu au fost 
îndeplinite criteriile şi condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, finanţarea s-a 
efectuat fără prezentarea documentelor justificative corespunzătoare.  

Abaterile constatate în urma acţiunilor efectuate au scos în evidenţă faptul că 
acestea se datorează în special disfuncţionalităţilor existente în organizarea şi 
exercitarea controlului şi auditului intern, cât şi faptului că acestea nu funcţionează 
la un nivel care să asigure realizarea veniturilor bugetare şi gestionarea fondurilor 
publice în condiţii de legalitate, regularitate şi maximă eficienţă. 

În urma evaluării sistemelor de control şi audit intern şi a probelor de audit 
obţinute, în marea majoritate a instituţiilor auditate s-a concluzionat că sistemele 
de control şi audit intern nu funcţionează în mod corespunzător, activităţile de 
audit intern la nivelul instituţiilor publice sunt, în general, formale, ineficiente sau 
insuficient de riguroase, nu acoperă domenii semnificative, iar conducătorii 
acestora nu sunt interesaţi să valorifice aceste activităţi şi drept urmare riscurile 
de control au fost evaluate ca fiind medii sau ridicate. 

Activitatea de audit intern este descoperită în special la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale comunale care nu reuşesc să organizeze astfel de 
activităţi sau să angajeze auditori calificaţi. În unele unităţi administrativ-teritoriale, 
auditul intern a fost realizat în baza unor contracte de prestări servicii, însă, în 
marea majoritate a cazurilor, au fost întocmite câteva rapoarte de audit, pe teme 
uşor generalizabile, astfel încât rapoartele întocmite de un auditor au aceleaşi 
constatări, format şi recomandări pentru toate comunele cu care acesta a avut 
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contract de prestări servicii. Unele rapoarte se limitează la a înşirui datele 
cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii, concluzionând apoi că acestea reflectă 
corect şi fidel patrimoniul entităţilor auditate, fără a face referire în vreun fel la 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor desfăşurate în perioada auditată. 

Organizarea şi exercitarea în mod deficitar a controlului financiar preventiv de 
către instituţiile publice se datorează în primul rând lipsei personalului de 
specialitate, cu consecinţe în ceea ce priveşte separarea atribuţiilor de control 
preventiv de acelea de conducere a evidenţei contabile sau de participare la 
executarea operaţiunilor economico-financiare în cauză. 

Actualul cadru de reglementare nu furnizează o practică coerentă şi unitară, 
capabilă să instituie un sistem clar de reguli şi responsabilităţi care să conducă la 
reducerea ariei de manifestare a neregulilor şi a deficienţelor constatate în 
domeniul finanţelor publice. 

Din acest punct de vedere, în legislaţia în domeniu se impune definirea unor 
responsabilităţi clare şi concrete, dar mai ales a unor răspunderi personale ale 
managementului public faţă de acţiunile sau inacţiunile care afectează şi 
prejudiciază fondurile şi patrimoniul public. 

 

 

Recomandări Pe fondul abaterilor de la legalitate şi regularitate cu impact asupra veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare, precum şi a reflectării corecte a patrimoniului unităţilor 
administrativ-teritoriale, Curtea de Conturi recomandă ordonatorilor de credite de 
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale să ia următoarele măsuri: 

 la elaborarea proiectelor bugetelor locale să fie avute în vedere şi 
principalele probleme existente în execuţia bugetară pe anul curent, precum 
şi a celor din execuţiile bugetare anterioare, cum ar fi: creanţele, respectiv 
datoriile bugetare restante, cu explicaţii privind cauzele generatoare, 
măsurile întreprinse şi stadiile de soluţionare în care se află, propunerile de 
evitare în execuţia bugetară a unor asemenea fenomene; 

 crearea unor baze de date cât mai complete şi actualizate privind 
contribuabilii la bugetele locale, pentru a identifica potenţialul real al 
veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale; 

 identificarea tuturor surselor de venituri locale impozabile şi evaluarea 
corectă a veniturilor proprii, pe baza inventarierii materiei impozabile şi a 
nivelurilor taxelor şi impozitelor locale; 

 constituirea unor baze de date cuprinzând proprietăţile, bunurile şi valorile 
impozabile, pentru a se putea realiza o fundamentare mai temeinică a 
veniturilor din aceste surse; 

 organizarea mai bună a activităţii de colectare a veniturilor, inclusiv prin 
utilizarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor 
bugetelor locale; 

 utilizarea efectivă în practică a standardelor de cost aprobate în domeniile 
învăţământ, servicii sociale, sănătate, investiţii astfel încât să se asigure un 
cost minim de funcţionare a serviciilor publice din domeniile respective;  

 stoparea din faza de angajare a proiectelor de operaţiuni a oricăror cheltuieli 
susceptibile să depăşească normativele sau limitele aprobate, prin 
responsabilizarea activităţii de control financiar preventiv; 

 instituirea unui sistem propriu la nivelul fiecărui ordonator de credite de 
verificare faptică a lucrărilor de investiţii, prin care să se limiteze fenomenul 
actual de plată a unor lucrări neexecutate, a unor cheltuieli nelegale, a unor 
lucrări supradimensionate;  

 inventarierea de ansamblu a patrimoniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru stabilirea stării acestuia, evaluarea lui 
corectă, luarea celor mai bune măsuri de utilizare şi valorificare în scopul 
obţinerii de venituri; 
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 urmărirea şi verificarea de către autorităţile administraţiei publice locale a 
modului de perfectare a contractelor de închiriere, concesionare şi vânzare 
de active şi alte bunuri din patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, 
implicarea în derularea acestora şi în realizarea efectivă a veniturilor din 
asemenea acţiuni; 

 aprobarea conturilor de execuţie bugetară de către consiliile judeţene şi 
consiliile locale numai după o analiză corespunzătoare din punct de vedere 
al legalităţii şi regularităţii a operaţiunilor derulate prin buget, a calităţii 
datelor din situaţiile financiare sub aspectul reflectării fidele a veniturilor şi a 
cheltuielilor şi a respectării principiilor contabile; 

 luarea măsurilor pentru intrarea în legalitate privind gestionarea mijloacelor 
materiale şi băneşti, asigurarea integrităţii patrimoniului (identificarea, 
valorificarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, 
recepţionarea şi gestionarea stocurilor, verificarea operaţiunilor de casă, 
gestionarea formularelor cu regim special, atribuirea contractelor de 
închiriere, concesionare, organizarea gestiunilor, etc.);  

 întocmirea procedurilor formalizate pe activităţi, cu detalierea obiectivelor, 
acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, documentelor, precum şi a altor 
componente ale măsurilor respective.  

 

Pentru acţiunile desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, Curtea de Conturi va publica pe 
pagina oficială Rapoartele privind finanţele publice locale pe anul 2010 întocmite la nivelul fiecărui judeţ şi 
municipiului Bucureşti, cu prezentarea principalelor constatări şi concluzii rezultate din verificarea conturilor 
de execuţie bugetară pe anul 2010 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale verificate în anul 2011. 
Informaţii privind publicarea acestor rapoarte şi modalitatea de accesare a acestora vor fi transmise tuturor 
autorităţilor publice deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale prin intermediul camerelor de conturi. 
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Activitatea desfăşurată de Autoritatea de Audit a vizat îndeplinirea obligaţiilor acesteia ce rezultă din 
legislaţia comunitară şi naţională care reglementează diferitele categorii de fonduri de a căror auditare 
este responsabilă Autoritatea de Audit. 

 

Autoritatea de Audit a finalizat pentru perioada de raportare 43 acţiuni de audit. Misiunile de audit 
desfăşurate au avut ca obiective: 
 obţinerea unei asigurări rezonabile că sistemele de management şi control funcţionează eficace; 
 verificări, bazate pe un eşantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate Comisiei Europene, în 

vederea obţinerii asigurării ca tranzacţiile de la baza declaraţiilor transmise Comisiei Europene sunt 
legale şi regulamentare; 

 consolidarea asigurării asupra legalităţii şi regularităţii tranzacţiilor la nivelul beneficiarilor finali ai 
FEADR şi FEGA; 

 evaluarea conformităţii sistemelor de management şi control; 
 obținerea asigurării rezonabile că obiectivele finanțate au fost realizate în conformitate cu cerințele 

acordurilor/memorandumurilor de finanțare (audit la finalizarea măsurilor ex – ISPA); 
 urmărirea modului de implementare de către entităţile auditate a recomandărilor formulate de către 

Autoritatea de Audit. 
 

În cadrul acțiunilor de audit au fost auditate peste 900 proiecte/contracte/măsuri finanțate din fondurile 
comunitare, în sfera auditului fiind cuprinse peste 200 de entități (publice și private) 
 
Grafic, structura rapoartelor de audit încheiate de către Autoritatea de Audit în perioada de raportare, se 
prezintă astfel:  

 

Din graficul prezentat mai sus, rezultă că cele mai multe acţiuni de audit au vizat auditul de operaţiuni, în 
urma căruia au fost încheiate şi aprobate 16 rapoarte de audit (37,21% în totalul misiunilor de audit 
finalizate).  

 
Principalele constatări pe categorii de fonduri, rezultate urmare derulării acţiunilor de audit sunt prezentate 
în continuare. 
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1. Programe Operaţionale  
finanţate prin fondurile structurale şi de coeziune 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
Fondul de Coeziune  

Fondul Social European 
 
 
 
În cadrul obiectivului „Convergenţă”, pentru perioada de programare 2007-2013, România beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene în sumă totală de 19.213.037 mii euro, 
din care 12.660.614 mii euro alocate prin Fondurile Structurale şi 6.552.423 mii euro alocate prin Fondul 
de Coeziune. 

 
 
Din această alocare sunt finanţate un număr de 7 programe operaţionale, respectiv: 
 PO Regional (POR), finanţat din FEDR; 
 POS Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), finanţat din FEDR; 
 PO Asistenţă Tehnică (POAT), finanţat din FEDR; 
 POS Mediu (POS M), finanţat din FEDR şi FC; 
 POS Transport (POS T), finanţat din FEDR şi FC; 
 POS Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), finanţat din FSE; 
 PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), finanţat din FSE. 

 
 

Mai jos este prezentată alocarea financiară, în procente, la nivel de programe operaţionale: 

Transport
23,8

Mediu
23,5

Regional
19,4

Asistență 
tehnică

0,9

Resurse umane
18,1

Capacitate 
administrativă

1,1

Competitivitate
13,3

 
 
Din graficul prezentat, rezultă că cea mai mare pondere din punct de vedere al alocării o au programele 
operaţionale finanţate din FEDR şi FC respectiv 80,9%, iar pentru programele finanţate din FSE sunt 
alocate 19,1%.  
 
 
A. Stadiul implementării Programelor Operaţionale 

Potrivit informaţiilor furnizate de Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS), la data de 
31.12.2010 stadiul implementării programelor operaţionale se prezintă după cum urmează: 
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PROGRAM 
OPERAŢIONAL  

ALOCĂRI UE 2007 – 2010 
(CUMULAT) 

CONTRACTE / 
DECIZII DE FINANŢARE CU 

BENEFICIARII 
PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI 

Plăţi 
contribuţie 

UE / 
alocarea UE 
2007-2010 

% 

Total valoare 
proiecte (UE + 

BS + 
Beneficiar + 

chelt.neeligib) 

Contribuţie UE 
din valoarea 

totală a 
proiectelor 

Total 
Plăţi 

Prefinanţări 
UE 

 
Rambursări 

UE 

 
 

Buget de 
stat 

mii euro mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei 
0 1 2 3 4 5= 6+7+8 6 7 8 9= (6+7)/2 

PO Regional 1.699.152 7.296.667 13.179.457 8.589.431 2.525.494 1.638.020 745.179 142.295 32,1 

POS Mediu 1.971.533 8.466.355 13.492.435 8.363.522 1.410.222 1.143.085 224.808 42.329 16,2 

POS Transport 2.037.271 8.748.653 7.560.828 2.714.003 202.838 0 202.838 0 2,3 

POS Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 

1.215.908 5.221.473 6.116.242 3.291.959 1.145.125 456.563 621.992 
66.570 

20,1 

POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane 1.534.130 6.588.014 13.898.200 11.509.732 2.039.469 1.789.537 204.655 45.277 

30,1 

PO Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 

130.825 561.802 351.513 290.368 46.324 17.580 26.161 
2.583 

7,8 

PO Asistenţă Tehnică 81.133 348.413 272.518 215.770 38.994 5.065 33.489 440 11,1 
TOTAL 8.669.952 37.231.377 54.871.193 34.974.785 7.408.466 5.049.850 2.059.122 299.494 19,1 

* Curs infoeuro decembrie 2010 - 1 euro = 4.2943 lei 
Sursa: Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS) 

 

Din datele de mai sus rezultă un grad de contractare a fondurilor nerambursabile alocate (contribuţia UE) în 
perioada 2007 - 2010 de 93,9%, iar plăţile efectuate către beneficiari din sumele acordate de către Comisia 
Europeană (prefinanţări şi rambursări UE) reprezintă 19,1% din totalul alocărilor bugetare comunitare 
aferente perioadei menționate. 
    
 
B. Principalele aspecte rezultate din auditul fondurilor structurale şi de coeziune 
În raport cu prevederile comunitare aplicabile pentru fondurile structurale şi de coeziune, Autoritatea de Audit 
realizează, în principal, acţiuni de audit de sistem şi audit de operaţiuni. Rezultatele acestora sunt incluse în 
raportul anual de control ce se transmite Comisiei Europene până la 31 decembrie al fiecărui an. Raportul 
anual de control se întocmeşte la nivel de program operaţional şi este însoţit de o opinie de audit. 
 
 

1. Referitor la 
Programul 
Operaţional 
Sectorial Mediu 
finanţat din Fondul 
de Coeziune şi 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 

Potrivit datelor furnizate de ACIS, la data de 31.12.2010, pentru Programul 
Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), rezultă un grad de contractare a fondurilor 
nerambursabile alocate (contribuţia UE) în perioada 2007 – 2010, de 98,8 %, iar 
plăţile efectuate către beneficiari din sumele acordate de către Comisia Europeană
(prefinanţări şi rambursări UE) reprezintă 16,2 % din totalul alocărilor bugetare 
comunitare aferente perioadei amintite mai sus. De menţionat că, în totalul plăţilor 
efectuate, prefinanţările acordate reprezintă 81%.  

a) La nivelul Autorităţii de Management, în cadrul auditului de sistem ce a 
vizat funcționarea sistemului de management și control al POS – Mediu, 
principalele deficienţe constatate au fost următoarele: 

 gradul scăzut de asigurare a personalului necesar desfăşurării activităţii AM 
POS Mediu, una dintre cauze fiind fluctuaţia mare de personal care s-a 
înregistrat pe parcursul anului;  

 procedura de licitare - contractare de la nivelul AM POS Mediu nu conţine 
prevederi în ceea ce priveşte verificarea îndeplinirii regulilor de achiziţie 
publică, în cazul solicitării la rambursare a unor cheltuieli efectuate în 
cadrul unor contracte de servicii atribuite de către alte servicii din cadrul 
Ministerul Mediului şi nu de către DG AM POS Mediu, direcţia responsabilă 
de atribuirea contractelor finanţate prin Axa Prioritară nr. 6; 

 listele de verificare a actelor adiţionale la contractele de bază nu sunt 
detaliate astfel încât să ofere suficientă asigurare asupra respectării tuturor 
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prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la achiziţiile publice;

 nefinalizarea de către AM a procesului de elaborare a rapoartelor finale 
aferente misiunilor de evaluare a OI POS Mediu, acţiune derulată în cadrul 
procesului de monitorizare a activităţilor delegate desfăşurate de către OI 
POS Mediu; 

 au fost identificate unele deficienţe şi cu privire la modul de derulare a 
procesului de verificare, evaluare şi aprobare a proiectelor. Astfel, la nivelul 
unui proiect s-a constatat că: 

 cererea de finanţare a proiectului a fost modificată ulterior aprobării 
acesteia. La nivelul AM/OI POS Mediu nu s-au formalizat verificările 
asupra modificărilor aduse cererii de finanţare în cauză şi nici nu s-a 
aprobat cererea de finanţare modificată; 

 dosarul de verificare a cererii de finanţare de la nivelul AM POS Mediu 
nu conţine o serie de documente prevăzute în Ghidul Solicitantului 
aferent Axei Prioritare respective şi în procedurile AM/OI de verificare 
şi evaluare a proiectelor. 

 
La nivelul unor organisme intermediare (OI), s-au constatat următoarele deficienţe: 

 în cadrul etapei administrative de evaluare a proiectelor, au fost identificate 
diferenţe între valoarea eligibilă a bugetului în euro prevăzută în Cererea 
de finanţare şi valoarea introdusă în SMIS, Modulul Project Management –
Proposed Projects; 

 informaţiile referitoare la componenţa Grupului de Evaluare furnizate de 
Procedura Operaţională Verificare şi Evaluare Proiecte, nu sunt corelate cu 
cele furnizate de Ghidul de evaluare şi Selecţie a proiectelor aferente axei 
prioritare 4; 

 în cazul proiectului major „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru 
judeţul Arad” au fost incluşi în grupul de evaluare şi doi membri din partea 
beneficiarului, contrar prevederilor procedurii de lucru conform căreia 
Beneficiarii proiectelor pot fi doar consultaţi pe parcursul evaluării. 

 

b) Auditul de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în 
anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul  POS Mediu 

În anul 2010, pentru POS Mediu au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în 
sumă totală de 42.914 mii euro. Eşantionul de proiecte auditat a cuprins 34 de 
cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor declarate de 
27.489 mii euro, ceea ce reprezintă 64,1% din cheltuielile declarate în anul 2010. 

Cu ocazia  auditului au fost constatate deficienţe cu impact financiar în sumă 
totală de 232 mii euro, reprezentând corecţii financiare aferente cheltuielilor 
deja declarate Comisiei Europene, aspecte identificate la un număr de 4 
proiecte, în domeniul achiziţiilor publice şi care se referă la: 

 nerespectarea articolului 38 alineatul 4 al Directivei CE nr. 18/2004 şi a 
articolului 75 alineatele 2 şi 3 din OUG 34/2006 cu privire la reducerea 
perioadei minime între data transmiterii anunţului de participare spre 
publicare şi data limită de depunere a ofertelor; Pentru aceste cazuri 
corecţiile aferente cheltuielilor deja declarate Comisiei Europene au 
însumat 80 mii euro; 

 aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a criteriului de atribuire, având 
drept consecinţă adjudecarea contractului unui operator economic a cărui 
ofertă nu corespundea în totalitate criteriilor de selecţie stabilite; Pentru 
aceste cazuri corecţiile aferente cheltuielilor deja declarate Comisiei 
Europene au însumat 152 mii euro. 
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2. Referitor la 
Programul 
Operaţional 
Sectorial 
Transport finanţat 
din Fondul de 
Coeziune şi Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională 

La data de 31.12.2010, pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (POS 
Transport), rezultă un grad de contractare a fondurilor nerambursabile alocate 
(contribuţia UE) în perioada 2007 - 2010 de 31%, iar plăţile efectuate către beneficiari 
din sumele acordate de către Comisia Europeană (rambursări UE) reprezintă 2,3 % 
din totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei menţionate. Pentru POS 
Transport, în perioada de raportare nu au fost efectuate prefinanţări. 
a) La nivelul Autorităţii de Management, în cadrul auditului de sistem ce a vizat 

funcționarea sistemului de management și control al POS – Transport, s-au
constatat, în principal, următoarele deficienţe: 
 neefectuarea de verificări asupra modului în care beneficiarii respectă 

prevederile art. 122 lit. (i),(j) din OUG nr. 34/2006 şi art. 31 (4) Directiva 
CE/18/2004 în cazul majorării valorii contractelor (actele adiţionale ale 
contractelor încheiate). Pentru ca valoarea contractelor iniţiale să fie 
majorată, conform prevederilor menţionate mai sus, beneficiarii trebuie să 
facă dovada necesităţii lucrărilor sau serviciilor suplimentare/adiţionale, 
care nu au fost incluse în contractul iniţial, ”dar care datorită unor 
circumstanţe imprevizibile au devenit necesare, pentru îndeplinirea 
contractului în cauză”; 

 la nivelul tuturor proiectelor aflate în implementare nu au fost actualizate în 
sistemul informatic de monitorizare (SMIS) informaţiile prevăzute în Anexa 
III la Regulamentului (CE) nr. 1828/2006; 

 neefectuarea de verificări cu privire la evitarea dublei finanţări a cheltuielilor 
în cazul proiectelor finanţate din axa prioritară 4 “Asistenţă tehnică”; 

De asemenea, în cazul unui proiect, s-a constatat că nu au fost respectate 
prevederile art. 60 (j) din Regulamentul 1083/2006 al Consiliului European 
cu privire la obligaţiile AM în materie de informare şi publicitate. Tot în 
cazul unui proiect s-a constatat aplicarea necorespunzătoare a procedurii 
de nereguli.  

 
b) Auditul de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în 

anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul  POS Transport 
În anul 2010, pentru POS Transport au fost declarate Comisiei Europene 
cheltuieli în sumă totală de 12.450 mii euro. Eşantionul de proiecte auditat a 
cuprins 10 cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor 
declarate de 12.000 mii euro, ceea ce reprezintă 96,4% din cheltuielile 
declarate în anul 2010. 

Cu ocazia auditului au fost constatate abateri de la respectarea legislaţiei 
comunitare şi/sau naţionale şi a procedurilor în domeniul achiziţiilor publice, 
pentru care au fost aplicate corecţii financiare în sumă de 200 mii euro. 
Principalele deficienţe identificate se referă la: 

 aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a criteriilor de atribuire având 
drept consecinţă adjudecarea contractului de către un operator economic a 
cărui ofertă nu corespundea în totalitate criteriilor de selecţie stabilite în 
anunţul de participare şi documentaţia de atribuire; 

Astfel, în cazul unui contract de lucrări încheiat pentru realizarea unui 
proiect s-a constatat că ofertantul câştigător nu a îndeplinit criteriile de 
calificare în ceea ce priveşte demonstrarea capacităţii tehnice pentru 
experienţa în proiectare. Pentru neregulile identificate la nivelul acestui 
proiect au fost propuse corecţii financiare în sumă totală de 158 mii euro; 

 utilizarea procedurii negociate fără publicarea unui anunţ în vederea 
atribuirii de lucrări suplimentare care nu îndeplinesc situaţiile descrise în 
directive/norme ca fiind generate de evenimente neprevăzute. Astfel, spre 
exemplu:  

 în cazul unui proiect, printr-un act adiţional la contractul de lucrări de 
bază au fost acordate lucrări suplimentare fără îndeplinirea în 
totalitate a condiţiilor cumulative privind negocierea fără publicarea 
unui anunţ. Pentru neregulile identificate la nivelul acestui proiect au 
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fost propuse corecţii financiare în sumă totală de 35 mii euro; 
 atribuirea unor servicii adiţionale la un contractul de servicii fără 

îndeplinirea condiţiei de ”circumstanţe imprevizibile”. Pentru neregulile 
identificate la nivelul acestui proiect au fost propuse corecţii financiare 
în sumă totală de 7 mii euro, suma ce reprezintă corecţii aferente 
cheltuielilor declarate în anul 2010. 
 

3. Referitor la 
Programul 
Operaţional 
Regional din 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 

Conform informaţiilor furnizate de ACIS, la data de 31.12.2010, pentru Programul 
Operaţional Regional (POR), rezultă un grad de contractare a fondurilor 
nerambursabile alocate (contribuţia UE) în perioada 2007 - 2010 de 117,7%, iar 
plăţile efectuate către beneficiari din sumele acordate de către Comisia Europeană 
(prefinanţări şi rambursări UE) reprezintă 32,1 % din totalul alocărilor bugetare 
comunitare aferente perioadei menţionate. În cazul POR, prefinanţările reprezintă 
64,9 % din totalul plăţilor efectuate. 

a) În cadrul auditului de sistem ce a vizat funcționarea sistemului de 
management și control al POR, principalele deficienţe constatate sunt 
următoarele: 

  în cazul  unui contract de achiziţie cu o valoare de 285 mii lei (fără TVA), 
echivalentul a 66 mii euro, anexat la Cererea de rambursare depusă de 
beneficiar la ADR şi acceptată la plată de AM, s-a constatat că nu au fost 
respectate prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, fiind 
aplicată o corecţie de 100%. 

Astfel, singurul ofertant participant la procedură şi declarat câştigător nu a 
făcut dovada îndeplinirii condiţiei minime de calificare referitoare la 
experienţa similară, fiind încălcate prevederile art. 36 (b)din HG 925/2006. 
Menţionăm de asemenea că, autoritatea contractantă a impus în mod 
restrictiv drept condiţie minimă de calificare demonstrarea experienţei 
similare prin prezentarea a două recomandări şi două contracte finalizate în 
ultimii 3 ani având ca obiect „servicii de consultanţă sau proiectare drumuri 
pentru investiţii finanţate din fonduri structurale, contrar prevederilor art.8 
din HG 925/2006. 

 în cazul unui proiect au fost decontate cheltuieli neeligibile în sumă de 153 
mii lei, echivalentul a 36 mii euro, reprezentând valoarea lucrărilor 
executate în baza unui act adiţional peste cota de 10% din valoarea 
contractului de lucrări, contrar prevederilor punctelor 2, 7 şi 8 din 
Instrucţiunea AM POR nr.50/2010, potrivit cărora valoarea lucrărilor 
executate în baza actului adiţional peste cota de 10% din valoarea 
contractului de lucrări este o cheltuială neeligibilă; 

  pentru două proiecte care au beneficiat de finanţarea cheltuielilor cu 
“elaborarea/revizuirea, după caz, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente proiectelor de investiţii”, din bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza HG 1424/2007 privind aprobarea 
Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor 
administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii 
publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013", la 
evaluarea şi aprobarea cererilor de finanţare nu s-a avut în vedere că 
aceste cheltuieli au fost deja finanţate, fiind acceptate în categoria 
cheltuielilor eligibile in bugetul proiectului; 

 procedurile interne nu prevăd modul de monitorizare a criteriilor specifice de 
eligibilitate incluse în ghidurile solicitantului, pentru anumite domenii de 
intervenţie, şi nici consecinţele neîndeplinirii acestora de către beneficiar pe 
toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare; 

 contractele de finanţare şi procedurile interne nu prevăd modul de 
monitorizare a proiectelor care au ca obiect achiziţia de echipamente, în 
cazul în care pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare 
beneficiarul transferă bunurile achiziţionate într-o altă regiune de dezvoltare; 
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 lista de verificare a cererii de rambursare/achiziţiei publice, nu conţine 
elemente care să asigure verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 
122 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 
contractelor de achiziţii publice încheiate în urma derulării procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

 nu au fost respectate termenele prevăzute de Procedura de Contractare 
pentru aprobarea contractelor şi a actelor adiţionale la contractele de 
finanţare, fiind înregistrate întârzieri cuprinse între 50 şi 100 de zile 

 aplicaţia informatică SMIS nu are stabilit modul în care se va evidenţia 
înregistrarea suspendării procesului de evaluare a cererilor de finanţare, 
după etapa de evaluare tehnică şi financiară, ţinând cont de faptul că 
aceste proiecte pot reintra în procesul de evaluare în vederea contractării. 

 

b) În cadrul auditului de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei 
Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul  POR, au fost 
constatate nereguli/deficienţe cu impact financiar, îndeosebi în ceea ce 
priveşte respectarea legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice şi a respectării condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor 
conform prevederilor legislative (de exemplu: ordine de cheltuieli eligibile) sau 
a celor stabilite prin contractele de achiziţie încheiate. În anul 2010, pentru 
POR au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în sumă totală de 224.488 mii 
euro. Eşantionul de proiecte auditat a cuprins 72 de cereri de rambursare ale 
beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor declarate de 96.296 mii euro, ceea ce 
reprezintă 42,9% din cheltuielile declarate în anul 2010. 

Suplimentar de acest eșantion, au mai fost verificate cheltuieli declarate în 
anul 2010 în valoare totală de 25.679 mii euro, astfel încât valoarea totală a 
cheltuielilor verificate în cadrul cheltuielilor declarate Comisiei Europene în 
anul 2010 reprezintă 54,3%.  

b.1. Cu privire la respectarea legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în 
domeniul achiziţiilor publice au fost constatate, în principal, următoarele: 
 în cazul unui proiect, din verificarea procedurii de atribuire a contractului 

pentru achiziţionarea de lucrări, în sumă de 18 289 mii lei fără TVA, s-a 
constatat că Autoritatea Contractantă nu a respectat decizia Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor referitoare la ,,anularea ca nelegală 
a unor cerinţe din Invitaţia pentru ofertare”. 

Întrucât Decizia CNSC nu a fost contestată în justiţie, în termenul legal, iar 
beneficiarul a continuat procedura de atribuire, finalizată cu încheierea 
contractului de lucrări, în cauză, fără respectarea deciziei CNSC, potrivit 
prevederilor art.280, alin(1) şi (3) din OUG 34/2006…..” contractul de 
achiziţie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de 
nulitate absolută”. În aceste condiţii, cheltuielile decontate din Programul 
Operaţional Regional în baza contractului respectiv, aferente cererii de 
rambursare din eşantionul aferent anului 2010, în suma de 6.263 mii lei, 
echivalentul a 1.458 mii euro, sunt neeligibile. 

 două acte adiţionale, unul în valoare 972 mii lei fără TVA, iar celălalt în 
valoare de 2.792 mii lei fără TVA, au fost încheiate prin derularea 
procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare, cu 
încălcarea prevederilor art. 122(i) din OG. 34/2006, respectiv nu rezultă că 
aceste lucrări suplimentare sunt datorate unor circumstanţe imprevizibile 
devenite necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. 

Având în vedere prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, pentru 
actul adiţional în valoare de 2.792 mii lei, echivalentul a 650 mii euro, s-a 
recomandat aplicarea unei corecții financiare de 25% asupra valorii 
acestuia, respectiv 163 mii euro, iar pentru actul adiţional în valoare de 972 
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mii lei, echivalentul a 227 mii euro, s-a recomandat aplicarea unei corecții 
financiare de 100%.  

Aceeași situație a fost identificată și în cadrul a 11 acte adiționale (în 
valoare totală de 10.988 mii euro) din eșantionul suplimentar, corecțiile 
financiare aplicabile fiind de 2.747 mii euro. 

 în cazul atribuirii unui singur contract de lucrări în valoare de 173.668 mii lei 
fără TVA, ce urma a se derula în cadrul a 9 proiecte cu finanţare 
nerambursabilă, s-a constatat că atribuirea acestuia s-a realizat fără 
respectarea principiului transparenţei procesului de achiziţie, prin 
încălcarea obligaţiilor de publicitate. 

Astfel, autoritatea contractantă a derulat procedura de achiziţie ,,licitaţie 
restrânsă accelerată,, prin restrângerea termenului de depunere a ofertelor 
la 14 zile fără publicarea prealabilă în SEAP şi JOUE a anunţului de 
intenţie obligatoriu în acest caz, deşi conform prevederilor legale 
comunitare şi naţionale, termenul nu poate fi redus la mai puţin de 22 de 
zile, încălcându-se astfel prevederile art. 38 şi art. 35 din DIRECTIVA 
2004/18/CE şi ale OUG 34/2006.  

Ca urmare, potrivit prevederilor din OUG. nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea si sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
s-a aplicat o corecţie de 25% asupra valorii contractului de lucrări.  

În cadrul eșantionului suplimentar, la atribuirea unui număr de 12 contracte, 
în valoare totală de 71.800 mii euro, s-a constatat că Autoritatea 
Contractantă a redus nejustificat perioada de timp pentru primirea ofertelor, 
iar anunțul de intenție nu a cuprins toate informațiile necesare , încălcându-
se astfel prevederile Directivei  2004/18/CE și ale OUG nr. 34/2006. În 
aceste situații s-a propus aplicarea unor corecții financiare totalizînd 7.180 
mii euro reprezentând 10% din valoarea contractelor. 

Tot în cadrul eșantionului suplimentar, s-a constatat lipsa de transparență 
în punctarea factorilor de evaluare, situație identificată în cazul unui număr 
de 3 contracte, în valoare de 2.243 mii euro, suma totală a corecțiilor 
propuse fiind de 254 mii euro.  

 în cazul a două proiecte, pentru atribuirea unor contracte de servicii în 
valoare de 63 mii lei şi, respectiv, în valoare de 479 mii lei, fără TVA,
beneficiarul a utilizat ca factor de evaluare „Experienţa profesională ”, 
potrivit excepţiei prevăzute la art. 15 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, deşi 
acest factor nu este prevăzut printre criteriile de atribuire a contractelor, 
criterii menţionate la art. 53 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 2004 .  

Ca urmare, potrivit prevederilor din OUG. nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea si sancţionarea neregulilor apărute in obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
au fost aplicate corecţii financiare de 5% respectiv 10%, la valoarea celor 2 
contracte.  

Nerespectarea prevederilor legislației privind achizițiile publice referitor la 
utilizarea criteriului privind experiența experților ca factor de evaluare, s-a 
constatat în două cazuri și în cadrul eșantionului suplimentar. Corecțiile 
financiare propuse sunt în sumă de 33 mii euro. 

 din verificarea procedurii de atribuire a două contracte în valoare totală de 
16.769 mii lei, fără TVA, aferente realizării unui proiect, s-a constatat că 
beneficiarul nu a respectat principiul egalităţii de tratament în evaluarea şi 
selecţia ofertanţilor, contrar prevederilor art. 2 din OUG 34/2006 şi 
prevederilor comunitare privind achiziţiile publice. Aceeaşi deficienţă a fost 
constatată şi în cazul altui contract în valoare de 479 mii lei încheiat pentru 
realizarea unui proiect. 
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În aceste cazuri, potrivit prevederilor din OUG. nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, au fost aplicate corecţii financiare de 5% şi respectiv 10%, la 
valoarea contractelor. 

 în cazul unui contract în valoare de 69.985 mii lei, fără TVA, Autoritatea 
contractantă a restricţionat accesul operatorilor economici la procedura de 
atribuire a contractului prin impunerea unor cerinţe de calificare restrictive, 
contrar prevederilor art. 8 alin.1 din HG 925/2006. În această situaţie au 
fost aplicate corecţii de 25% asupra valorii contractului. 

 în cadrul eșantionului suplimentar, pentru atribuirea unui număr de 34 
contracte de achiziții publice, în valoare totală de 70.735 mii euro, s-au 
utilizat criterii de selecție restrictive, situații în care s-au propus corecții 
financiare în sumă totală de 5.197 mii euro. 

 în cazul unui proiect, pentru contractul de lucrări în valoare de 9.528 mii 
euro, autoritatea contractantă nu a asigurat transparenţa în ceea ce 
priveşte punctarea factorilor de evaluare, prin descrierea insuficientă în 
caietul de sarcini/ fişa de date a achiziţiei a acestora, contrar prevederilor 
art.14 din HG 925/2006. În această situație s-a propus aplicarea unei 
corecții financiare de 476 mii euro, respectiv 5% la valoarea contractului în 
cauză. 

 În cazul unui contract în valoare de 3.952 mii euro s-a constatat că acesta 
a fost încheiat în condițiile existenței unui conflict de interese, corecțiile 
financiare propuse fiind de 3.952 mii euro, respectiv 100% la valoarea 
contractului în cauză. 

 
b.2. Cu privire la respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite 
prin legislaţia naţională sau prin contractele de finanţare, în cazul unui proiect, 
în urma verificării la faţa locului, a progresului proiectului, s-a constatat 
decontarea de către beneficiar a unor cheltuieli neeligibile în sumă de 936 mii 
lei, fără TVA echivalentul a 225 mii euro, reprezentând lucrări efectuate cât şi 
materialele folosite care nu sunt conforme cu cele solicitate prin caietul de 
sarcini şi proiectul tehnic. În anul 2010 cheltuielile menţionate mai sus nu au 
fost solicitate la rambursare Autorității de Management și nici nu au fost 
decontate şi declarate Comisiei Europene. 

Aceste cheltuieli nu vor fi acceptate la decontare de către Autoritatea de 
Management în cadrul cererilor de rambursare viitoare. 

De asemenea, în cazul unui proiect, din verificarea efectuată s-a constatat că 
în cadrul unui contractului de lucrări au fost decontate, în baza situaţiilor de 
lucrări prezentate la plată de constructor şi rambursate beneficiarului, cheltuieli 
neeligibile în sumă de 85 mii lei, fără TVA reprezentând lucrări aferente 
infrastructurii, executate fără respectarea specificaţiilor din devizul ofertă 

 
În urma misiunii de audit al operaţiunilor ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei 
Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul POR, cheltuielile
constatate ca neeligibile însumează 163 mii euro, impactul financiar al corecțiilor 
financiare în cadrul cheltuielilor verificate, atât în eșantionul inițial cât și în cel 
complementar, este de 5.114 mii euro. 

 

4. Programul 
Operaţional de 
Creştere a 
Competitivităţii 
Economice 

Conform informaţiilor furnizate de ACIS, la data de 31.12.2010, pentru Programul 
Operaţional de Creştere a Competitivităţii Economice (POSCCE), rezultă un grad 
de contractare a fondurilor nerambursabile alocate (contribuţia UE) în perioada 
2007 - 2010 de 63,1%, iar plăţile efectuate către beneficiari din sumele acordate de 
către Comisia Europeană (prefinanţări şi rambursări UE) reprezintă 20,1% din 
totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei menţionate. În totalul 
plăţilor, prefinanţările acordate reprezintă 39,8%. 
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a) La nivelul Autorităţii de Management, în cadrul auditului de sistem ce a 
vizat funcționarea sistemului de management și control al POSCCE, 
principalele deficienţe identificate au fost: 

 procedura operaţională privind evaluarea capacităţii Organismelor 
Intermediare nu include elemente care să asigure o verificare de fond la 
nivelul organismelor intermediare; 

 nu au fost întocmite rapoarte de evaluare anuală, la nivelul tuturor 
organismelor intermediare, în vederea stabilirii capacităţii acestora de a 
îndeplini sarcinile delegate; 

 urmare reconcilierilor efectuate între datele furnizate de SMIS şi cele din 
evidenţa operativă, s-au identificat diferenţe în ceea ce priveşte: numărul 
proiectelor depuse, aprobate şi contractate, valoarea cheltuielilor eligibile 
din cererile de rambursare, declaraţiile lunare de cheltuieli. 

La nivelul OI IMM, OI Cercetare, OI PSI şi OI Energie : 
 nu au fost efectuate vizite la faţa locului pentru un număr de 18 proiecte 

care, la data misiunii de audit aveau cereri de rambursare finale. Astfel, nu 
au fost respectate prevederile Procedurii de verificare la faţa locului şi a 
Procedurii privind monitorizarea proiectelor; 

 neintroducerea la zi şi în mod corespunzător în SMIS, a informaţiilor 
aferente proiectelor gestionate de OI IMM; 

 s-a mai constatat că nu au fost incluse unele elemente în procedurile 
operaţionale de verificare administrativă şi verificare la faţa locului, care să 
asigure verificarea aspectelor legate de modificările ulterioare ale 
contractelor de achiziţie publică (notificări, acte adiţionale). Această 
deficienţă a fost identificată la nivelul OI IMM, OI Cercetare şi OI PSI; 

 urmare verificării pe bază de eşantion a unor cereri de rambursare, s-a 
constatat, în cazul unui proiect, că a fost solicitată la rambursare suma de 8 
mii lei (1.782 euro), reprezentând contravaloare servicii de consultanţă 
pentru elaborarea documentelor privind autorizare laborator, în baza unui 
act adiţional care a fost încheiat în afara perioadei de valabilitate a 
contractului de bază. 

 
b) Audit de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 

2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul POSCCE: 

În anul 2010 în cadrul POSCCE au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în 
sumă totală de 31.084 mii euro. Eşantionul de proiecte auditat a cuprins 73 de 
cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor declarate de 
16.968 mii euro, ceea ce reprezintă 54,6% din cheltuielile declarate în anul 2010.
Principalele deficienţe identificate în cadrul auditului de operaţiuni, se referă la 
nerespectarea prevederilor legale şi procedurale privind derularea procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie. Astfel:  

 în cazul unui proiect s-a constatat încălcarea normelor interne de achiziţie 
publică, anexă la contractul de finanţare, în ceea ce priveşte atribuirea unor 
contracte de achiziţie în valoare de 1.790 mii euro, respectiv în valoare de 
1013 mii euro, încheiate cu furnizori externi. S-a propus aplicarea de 
corecţii financiare de 5% şi respectiv 10% la valoarea contractelor în cauză, 
valoarea acestora fiind în sumă de 90 mii euro şi respectiv 101 mii euro; 

 în cazul altui proiect s-a constatat că nu a fost asigurat un grad adecvat de 
publicitate şi de transparenţă în derularea procedurii de achiziţie, pentru 2 
contracte de achiziţie în valoare de 210 mii euro şi respectiv 500 mii euro, 
încheiate cu furnizori externi, contrar prevederilor normelor interne de 
achiziţii - anexă la contractul de finanţare. S-a propus aplicarea unei 
corecţii de 25% din valoarea contractelor, valoarea corecţiei fiind de 52 mii 
euro şi respectiv 125 mii euro. 
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5. Referitor la 
Programul 
Operaţional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor Umane 
finanţat din Fondul 
Social European 

La data de 31.12.2010, pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU), plăţile efectuate către beneficiari din sumele 
acordate de către Comisia Europeană (prefinanţări şi rambursări UE) reprezintă 
30,1% din totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei 2007-2010. De 
menţionat că, prefinanţările, în totalul plăţilor reprezintă 39,8%. 

a) La nivelul Autorităţii de Management, în cadrul auditului de sistem ce a 
vizat funcționarea sistemului de management și control al POS DRU, s-au
constatat, în principal, următoarele deficienţe: 

 Autoritatea de Management nu a informat organismele intermediare cu 
privire la rezultatele misiunilor de verificare efectuate de către UCVAP din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, asupra procedurilor de atribuire 
aferente contractelor de achiziţie publică efectuate în cadrul proiectelor 
aflate în gestiunea organismelor intermediare, având drept consecinţă 
necunoaşterea de către acestea a aspectelor constatate de către 
observatorii desemnaţi ai UCVAP, în vederea valorificării lor cu ocazia 
verificărilor la faţa locului efectuate pentru proiectele în cauză; 

 observaţiile evaluatorilor menţionate în grile de selecţie nu au fost 
transmise către Serviciul Contractare pentru a fi avute în vedere la 
încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii. Prin contractarea 
proiectelor fără a se ţine seama de observaţiile şi recomandările 
evaluatorilor şi fără a se detalia, justifica sau, după caz, ajusta bugetul 
cererii de finanţare, există riscul contractării unor proiecte cu bugete 
nefundamentate, nerealiste, cuprinzând activităţi neeligibile, sau care nu 
contribuie la realizarea obiectivelor şi indicatorilor programului; 

 nu au fost demarate procedurile pentru identificarea neregulilor şi 
constatarea creanţelor bugetare în cazul plăţilor necuvenite constatate de 
către Autoritatea de Certificare în urma verificărilor la faţa locului efectuate 
pentru certificarea cheltuielilor declarate; 

 neîntocmirea în cadrul termenului procedural a rapoartelor misiunilor de 
verificare la sediul organismelor intermediare a modului de îndeplinire a 
funcţiilor delegate; 

 AM POSDRU nu a implicat organismele intermediare în elaborarea fişelor 
tehnice ale proiectelor finanţate din axa de asistenţă tehnică, ceea ce a 
condus la contractarea unui număr scăzut de proiecte pe această axă şi 
implicit, la o rată de absorbţie scăzută; 

 nerealizarea integrală a misiunilor de verificare planificate în ”Planul anual 
de verificări la faţa locului” în anul în care au fost planificate; 

 în SMIS nu au fost actualizate datele/informaţiile cu privire la modificările 
aduse contractului de finanţare şi cele referitoare la proiectele reziliate şi 
anulate. 

 
La nivelul celor 11 Organisme Intermediare (3 organisme intermediare centrale 
şi 8 regionale): 
 listele de verificare a achiziţiilor publice nu conţin aspecte distincte pentru 

analizarea modificărilor aduse contractelor prin actele adiţionale, 
respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a 
eligibilităţii cheltuielilor declarate de beneficiari pe baza acestora; 

 nerespectarea termenelor procedurale aferente verificării administrative a 
cererilor de prefinanţare şi de rambursare, cu consecinţa depăşirii 
termenului de plată; 

 neefectuarea unei vizite de monitorizare, cel puţin o dată pe an de 
implementare a proiectului; 

 introducerea cu întârziere în SMIS a unor date aferente contractelor de 
finanţare sau a cererilor de rambursare procesate la nivelul organismului 
intermediar şi neînregistrarea tuturor misiunilor de verificare la faţa locului 
şi de monitorizare efectuate de către organismul intermediar. 



www.curteadeconturi.ro Raportul public pe anul 2010 Pagina  445 
 

b) Audit de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene 
în anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul  POS DRU 

În cadrul POSDRU, în anul 2010, au fost declarate Comisiei Europene 
cheltuieli în sumă totală de 32.458 mii euro. Eşantionul de proiecte auditat 
a cuprins 77 de cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a 
cheltuielilor declarate de 10.880 mii euro, ceea ce reprezintă 33,52% din 
cheltuielile declarate în anul 2010. Principalele deficienţe constatate 
urmare auditului de operaţiuni sunt următoarele: 

 Selectarea unor proiecte, inclusiv decontarea către beneficiari a unor 
cheltuieli din acestea, în condiţiile în care proiectele nu erau eligibile pentru
domeniul major de intervenţie şi/sau a existenţei unui conflict de interese: 

 selectarea la finanţare a unui proiect în valoare totală de 5.086 mii lei, 
din care 4.379 mii lei valoarea nerambursabilă din FSE, care nu este 
eligibil pe domeniul major de intervenţie în cadrul căruia a fost 
aprobată finanţarea. De asemenea, s-a constatat că implementarea 
proiectului s-a derulat în condiţiile existenţei unui conflict de interese 
de natură patrimonială între persoanele implicate în procesul de 
utilizare a fondurilor comunitare. Până la data misiunii de audit erau 
efectuate plăţi în sumă de 1.926 mii lei, echivalentul a 458 mii euro; 

 decontarea unor cheltuieli pentru închirierea unui spaţiu şi utilităţile 
aferente acestuia, în condiţiile existenţei unui conflict de interese de 
natură patrimonială a persoanelor implicate în procesul de utilizare a 
fondurilor comunitare. Cheltuielile neeligibile în acest caz sunt în 
cuantum de 18 mii lei (4 mii euro). 

 Nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice sau a
instrucţiunii Autorităţii de Management privind achiziţiile în cadrul 
proiectelor finanţate din POS DRU, după cum urmează: 

 utilizarea unor factori de evaluare care reprezintă de fapt criterii de 
calificare/selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională 
a ofertanţilor, apreciată prin experienţa similară. Spre exemplu, în 
cazul a două proiecte, s-a constatat că la achiziţionarea serviciilor de 
audit financiar, de expertiză financiar-contabilă şi de formare 
profesională, factorii de evaluare utilizaţi reprezintă de fapt criterii de 
calificare/selecţie apreciaţi prin experienţa similară. Pentru deficienţele 
constatate au fost stabilite corecţii financiare totalizând 105 mii lei (24 
mii euro); 

 utilizarea unor criterii de selecţie restrictive, constând într-un număr 
minim de câte trei contracte finalizate în ultimii 3 ani pentru fiecare tip 
de aplicaţie, în cadrul licitaţiei derulate în vederea achiziţiei aplicaţiei 
software necesare activităţii de mentorat, deficienţă pentru care a fost 
stabilită o corecţie financiară de 96 mii lei (22 mii euro); 

 nerespectarea principiului tratamentului egal în procesul de achiziţie a 
echipamentelor reprezentând cheltuieli de tip FEDR. Astfel, s-a 
constatat că prin documentaţia de achiziţie a echipamentelor s-a 
solicitat ca cerinţă de calificare a ofertanţilor dovada existenţei unui 
reprezentant în Oradea, contrar prevederilor art. 178 (2) din OUG 
nr.34/2006, iar prin Caietul de sarcini aferent achiziţiei computerelor s-a 
menţionat tipul de procesor Intel Pentium Dual – Core, indicând astfel o 
marcă, fără menţiunea „sau echivalent”, fapt ce contravine prevederilor 
art. 38 din OUG nr. 34/2006. Pentru deficienţele constatate au fost 
stabilite corecţii financiare în sumă totală de 35 mii lei (8 mii euro); 

 derularea unor achiziţii de materiale consumabile, echipamente 
informatice şi accesorii de birou fără asigurarea unui grad adecvat de 
nediscriminare, tratament egal şi transparenţă; Pentru deficienţele 
constatate au fost stabilite corecţii financiare însumând 18 mii lei (4 
mii euro); 
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 achiziţia unor servicii de audit financiar fără derularea unei proceduri 
de achiziţie, contractul fiind încheiat prin atribuire directă, ca urmare a 
anulării procedurii de licitaţie deschisă iniţiată pentru acelaşi serviciu, 
deficienţă pentru care a fost stabilită o corecţie financiară însumând 
11 mii lei (2 mii euro); 

 achiziţionarea unor servicii de leasing, în valoare totală de 40 mii euro, 
prin atribuire directă şi nu prin aplicarea unei proceduri competitive/de 
prospectare a pieţei. De asemenea, s-au decontat cheltuieli în sumă 
de 85 mii lei (20 mii euro), privind ratele de leasing pentru un 
autoturism Toyota Land Cruiser, fără respectarea regulilor de 
eligibilitate, care prevăd că pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie să fie 
rezonabile, justificate şi să respecte cerinţele bunei gestiuni financiare, 
în special din punctul de vedere al economiei şi al eficienţei; 

 Rambursarea către beneficiari a unor sume care nu îndeplinesc condiţiile 
de eligibilitate. În acest sens exemplificăm: 

 decontarea integrală a unor cheltuieli directe sau cheltuieli generale 
de administraţie în condiţiile în care acestea se referă doar parţial la 
operaţiunea finanţată sau decontarea cheltuielilor generale de 
administraţie fără justificarea alocării cheltuielilor pe proiect. 
Cheltuielile afectate de această deficienţă fiind de 274 mii lei (64 mii 
euro); 

 cheltuieli în sumă de 107 mii lei (25 mii euro) reprezentând onorarii 
achitate de beneficiari în baza unor convenţii civile, decontate la 
capitolul de cheltuieli generale de administraţie, care nu sunt 
prevăzute în lista cheltuielilor eligibile pe program (situaţie identificată 
în cazul a patru proiecte). Cheltuieli privind onorarii pentru servicii în 
valoare de 129 mii lei (30 mii euro), solicitate şi decontate la plată în 
baza unor contracte civile de prestări servicii încheiate cu experţi pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile în care Codul Civil prevede 
încheierea acestora pentru timp determinat; 

 pentru sumele decontate unui partener transnaţional aferente 
cheltuielilor de personal, în sumă de 215 mii lei (50 mii euro), 
beneficiarul proiectului nu deţine toate documentele justificative 
(contracte de muncă, state de plată, fişe de pontaj), astfel încât 
cheltuielile declarate să poată fi identificate si auditate; 

 în cazul unui proiect, s-a constatat achiziţionarea unor bunuri 
(mobilier, echipamente) în sumă de 117 mii lei (27 mii euro), 
decontate integral pe proiect deşi acestea nu erau utilizate exclusiv 
pentru activităţile proiectului; 

 decontarea unor cheltuieli neeligibile, în sumă de 24 mii lei (6 mii 
euro), reprezentând alte bunuri decât cele pentru care a fost derulată 
procedura de achiziţie. În mod similar, în cazul altui proiect, din 
verificarea efectuată la faţa locului privind existenţa fizică a 
echipamentelor achiziţionate de beneficiar în cadrul proiectului s-a 
constatat că acesta deţine alte echipamente decât cele înscrise în 
documentele aferente achiziţiei, având coduri de identificare şi 
caracteristici tehnice diferite decât cele achiziţionate. În acest caz 
cheltuielile neeligibile sunt în cuantum de 58 mii lei (13 mii euro); 

 efectuarea unor cheltuieli nejustificate cu servicii de consultanţă 
financiară, în sumă totală de 76 mii lei (18 mii euro), în condiţiile în 
care unele din activităţile contractate nu privesc activităţile proiectului, 
nu se justifică din punct de vedere al activităţilor derulate pe proiect şi 
sunt prevăzute în fişa postului managerului de proiect sau realizate de 
către membrii echipei de management a proiectului; 

 decontarea contravalorii bonurilor valorice pentru carburant auto în 
sumă totală de 64 mii lei (15 mii euro), fără respectarea regulilor 
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privind decontarea acestor cheltuieli pe măsura consumului; 

 cheltuieli de personal sau de deplasare decontate în plus sau pe baza 
unor documente justificative întocmite necorespunzător, în sumă de 
31 mii lei (7 mii euro), precum şi cheltuieli de deplasare nejustificate 
pentru activitatea proiectului, în sumă de 10 mii lei (2 mii euro), ca 
urmare a participării a două persoane în vizitele de studiu din Spania 
şi Marea Britanie, cheltuială neprevăzută în cererea de finanţare şi 
nejustificată pentru scopul deplasării; 

 salarii în sumă de 33 mii lei (8 mii euro), aferente membrilor echipei de 
implementare, achitate înainte de data intrării în vigoare a notificărilor 
transmise Autorităţii de Management de către beneficiari privind 
înlocuirea/introducerea de membri în echipa de proiect, aspecte 
constatate în cazul a două proiecte; 

 cheltuieli în sumă de 19 mii lei (5 mii euro) privind deplasările 
efectuate de către membrii echipei de implementare a proiectului care 
şi-au desfăşurat activitatea în cadrul proiectului, în baza unor convenţii 
civile de prestări servicii care nu prevăd însă obligaţia beneficiarului 
de a deconta cheltuieli de deplasare; 

 decontarea unor cheltuieli neeligibile în sumă totală de 17 mii lei (4 mii 
euro), reprezentând salariul managerului de proiect acordat în perioada 
în care acesta a efectuat deplasări externe în cadrul unui alt proiect; 

 acordarea de către beneficiar a unor subvenţii în sumă de 12 mii lei (3 
mii euro) pentru un număr de 25 elevi şi studenţi care nu se 
încadrează în prevederile din Legea 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
neîndeplinind condiţiile de şomeri tineri şi nici condiţiile prevăzute în 
cererea de finanţare referitoare la grupul ţintă; 

 diferenţe de curs valutar în sumă de 7 mii lei (2 mii euro) ca urmare a 
calculării contravalorii în lei a sumelor decontate în valută la un alt 
curs decât cel legal, situaţie identificată în cazul a trei proiecte. 

 

6. Referitor la 
Programul 
Operaţional 
Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 
finanţat din Fondul 
Social European 

Pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), din 
datele prezentate de ACIS, la 31 decembrie 2010, în raport cu alocările Uniunii 
Europene (cumulat 2007-2010) plăţile către beneficiari din sumele acordate de 
către Comisia Europeană (prefinanțări și rambursări UE) reprezintă 7,8%. De 
menţionat că prefinanţările,în cazul PODCA, reprezintă 38% din totalul plăților. 

a) La nivelul Autorităţii de Management, în cadrul auditului de sistem ce a 
vizat funcționarea sistemului de management și control al PODCA au fost 
constatate următoarele deficienţele: 
 în perioada 2008 - 2010 nu au fost lansate cereri de proiecte decât pentru 

unele operaţiuni din cadrul domeniilor majore de intervenţie; 

 nerespectarea termenelor procedurale pentru realizarea etapei de 
verificare administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare. Astfel, în 
cazul unor cereri de finanţare s-a constatat că desemnarea de către 
Autoritatea de Management a ofiţerilor de proiect, s-a făcut cu o întârziere 
de 3 până la 6 luni de la data depunerii cererilor de finanţare. De 
asemenea, s-a constatat şi faptul că etapa de verificare a conformităţii 
administrative şi a eligibilităţii nu a fost efectuată în termenul prevăzut de 
procedura operaţională; 

 întârzieri de până la 40 de zile în derularea etapelor de verificare 
administrativă a cererilor de rambursare depuse de beneficiari, existând 
riscul depăşirii termenului prevăzut de contractul de finanţare pentru 
rambursarea sumelor solicitate de beneficiari; 

 nu au fost înregistrate şi validate în SMIS datele şi informaţiile privind 
misiunile de verificare la faţa locului, sumele declarate de beneficiar care 
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au fost suspendate de Autoritatea de Management în procesul de validare 
a cheltuielilor eligibile, precum şi debitele recuperate. 

    
b) Audit de operaţiuni ce a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene 
în anul 2010 aferente proiectelor finanțate în cadrul PODCA. 

Pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative până la 
data de 31 decembrie 2010, au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în 
sumă totală de 6.642 mii euro. Eşantionul de proiecte auditat a cuprins 54 de 
cereri de rambursare ale beneficiarilor cu o valoare a cheltuielilor declarate de 
3.147 mii euro, ceea ce reprezintă 47,38% din cheltuielile declarate. 
Principalele deficienţe constatate cu ocazia auditului de operaţiuni se referă la 
nerespectarea prevederilor legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice, precum şi rambursarea către beneficiari a unor cheltuieli 
efectuate de către aceştia care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Astfel, 
au fost constatate, în principal, următoarele: 

 nerespectarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice referitoare la 
publicarea în JOUE a eratelor la anunţurile de participare; definirea 
incompletă a obiectului contractului; nerespectarea principiului 
tratamentului egal şi al transparenţei în procesul de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice. Pentru aceste deficienţe, identificate la nivelul a 4 
proiecte, au fost aplicate corecţii financiare în sumă totală de 304 mii lei (71 
mii euro); 

 solicitarea la rambursare şi validarea unor cheltuieli apreciate ca fiind 
neeligibile, în valoare totală de 139 mii lei (32 mii euro), reprezentând: 
cheltuieli aferente instruirii unor persoane care nu fac parte din grupul ţintă 
sau pentru care cerinţele postului nu vizau cursul de instruire; cheltuieli cu 
diurna, decontate pe baza unor ordine de deplasare întocmite 
necorespunzător; contravaloarea echipamentelor achiziţionate prin proiect 
neregăsite fizic în cadrul vizitelor la faţa locului; cheltuieli cu cazarea unor 
persoane angajate la instituţii cu sediul în localitatea de desfăşurare a 
sesiunilor de instruire; cheltuieli care exced perioada de implementare a 
proiectului; onorariul unui expert care a prestat servicii înainte de a fi inclus 
în lista de experţi; 

 nerespectarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice în ceea ce 
priveşte utilizarea criteriului referitor la experienţa experţilor ca factor de 
evaluare pentru atribuirea unor contracte de servicii, situaţie constatată în 
cazul a 4 proiecte. Corecţiile financiare aplicate sunt în sumă de 24 mii lei 
(6 mii euro). 

În urma misiunii de audit ce a vizat cheltuielile declarate în anul 2010 aferente 
PODCA , în cadrul eșantionului auditat au fost constatate ca fiind neeligibile 
cheltuieli ce însumează 168 mii lei (40 mii euro) și au fost aplicate corecții 
financiare în sumă de 167 mii lei (39 mii euro). 
 

7. Referitor la 
Autoritatea de 
Certificare și Plată 

Cu privire la verificările efectuate la Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), 
entitate ce asigură efectuarea de verificări în scopul certificării sumelor către 
Comisia Europeană pentru toate programele operaționale, s-au constatat 
deficienţe cu privire la: 

- nerealizarea unei evidențe centralizate, clare și detaliate a sumelor 
suspendate/reintroduse/necertificate de către ACP, ca urmare a 
verificărilor efectuate asupra declarațiilor lunare de cheltuieli ale AM ( în 
cazul POS Mediu, POS Transport); 

- neintroducerea în SMIS a sumelor necertificate, consemnate în 
Rapoartele finale, încheiate ca urmare a verificărilor la fața locului, sume 
reprezentând fracțiuni din valoarea unor facturi (POS Mediu și PODCA); 

- nerespectarea prevederilor procedurale cu privire la stabilirea eșantionului 
de proiecte ce urmează a fi verificate la fața locului în vederea certificării 
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cheltuielilor declarate (în cazul POSDRU și PODCA); 
- nerealizarea misiunii de verificare la Autoritatea de Management privind 

funcționarea sistemului de management și control pentru POSDRU, 
prevăzută în Planul de control pe anul 2010; 

- neaprobarea la un nivel ierarhic corespunzător a listelor de verificare 
întocmite în etapa de pregătire a misiunilor de verificare în vederea 
certificării cheltuielilor declarate de Autoritatea de Management. Prin 
reviziile ulterioare ale procedurii operaționale a fost eliminată aprobarea 
listelor de verificare pe nivele ierarhice, fapt ce nu asigură o supervizare 
adecvată a activității de pregătire a vizitei pe teren (în cazul PODCA). 

 

 
 
 

2. Programul ISPA 
Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare  

 
 
A. Stadiul implementării Programului ISPA  

Până la data de 31 decembrie 2010, România a încheiat 65 de Memorandumuri de finanţare, pentru 
implementarea unor proiecte din domeniul mediului şi transporturilor şi pentru asistenţa tehnică aferentă 
celor două domenii. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate pentru aceste proiecte, a căror sursă 
de finanţare este asigurată de Uniunea Europeană şi de România, a fost de 2.783.864 mii euro. 

Uniunea Europeană
2.042.808 mii euro

73%

România
741.056 mii euro

27%

 
Din suma de 2.042.808 mii euro, alocată prin bugetul Comisiei, până la 31 decembrie 2010, România a 
solicitat transferul sumei de 1.598.576 mii euro, reprezentând 78,25% din suma alocată. Solicitările de 
fonduri, defalcate pe ani financiari, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

- mii euro - 

Domeniul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mediu 35.841 13.730 27.533 40.198 70.151 57.437 107.390 182.257 234.504 97.599 866.640 
Transport 48.131 18.145 37.458 33.443 72.860 38.786 94.865 125.268 91.976 104.347 665.279 
Asistenţă tehnică 369 602 2.361 4.559 2.798 13.374 16.252 16.240 7.576 2.526 66.657 
TOTAL 84.341 32.477 67.352 78.200 145.809 109.597 218.507 323.765 334.056 204.472 1.598.576 

Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
 

O parte din suma de 1.598.576 mii euro, solicitată Comisiei, nu reprezintă cheltuieli efectuate, ci avansuri 
acordate în conformitate cu prevederile Memorandumurilor de finanţare. 

 

Cheltuielile eligibile realizate efectiv, care reflectă contravaloarea lucrărilor executate şi a serviciilor 
prestate sunt cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli înaintate Comisiei, în vederea rambursării. Aceste 
cheltuieli însumează 1.510.809 mii euro şi reprezintă 94,51% din suma solicitată respectiv 73,96%, din 
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suma alocată României în bugetul Comisiei Europene. Cheltuielile incluse în Declaraţiile de cheltuieli, 
defalcate pe ani financiari, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

- mii euro - 

Domeniul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mediu   8.505 20.325 47.544 32.416 83.743 171.051 322.042 169.596 855.222 
Transport   22.016 25.135 51.085 21.375 124.411 108.525 110.388 143.266 606.201 
Asistenţă tehnică 1 360 1.222 1.081 2.361 2.184 6.583 14.327 14.689 6.578 49.386 
TOTAL 1 360 31.743 46.541 100.990 55.975 214.737 293.903 447.119 319.440 1.510.809 

Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
 

Urmare solicitărilor de fonduri, efectuate până la 31 decembrie 2010, Comisia Europeană a transferat în 
conturile Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, suma de 1.549.137 mii 
euro, după cum urmează: 

- mii euro - 

Domeniul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mediu 23.979 18.350 17.188 34.596 84.384 61.119 91.537 183.963 198.053 109.453 822.622 

Transport 41.342 20.590 13.118 47.165 65.336 48.244 108.666 122.030 95.213 97.811 659.515 

Asistenţă tehnică 255 660 961 5.765 2.570 14.902 16.613 16.944 6.371 1.959 67.000 

TOTAL 65.576 39.600 31.267 87.526 152.290 124.265 216.816 322.937 299.637 209.223 1.549.137 
Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

 
În perioada 01.01.2001 – 31.12.2010, a fost angajată, prin contracte încheiate în cadrul celor 65 de 
măsuri, suma de 3.144.217 mii euro. Suma contractată este mai mare decât cea alocată (2.783.864 mii 
euro) deoarece a fost suplimentată valoarea unor contracte cu sume de la bugetul de stat (OUG 135/2007 
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex 
ISPA), neeligibile pentru finanţarea ISPA întrucât au depăşit bugetul stabilit prin memorandumurile de 
finanţare aprobate de Comisia Europeană.  
  
Situaţia angajamentelor efective (a contractelor încheiate), defalcată pe ani bugetari, până la data de 
31.12.2010, este redată în tabelul de mai jos. 

- mii euro - 

Domeniul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mediu 8.658 76.519 122.419 94.530 237.180 299.295 325.214 313.734 78.765 30.641 1.586.955 

Transport 19.329 100.002 244.659 1.731 163.368 267.689 215.825 302.961 0 191.046 1.506.610 

Asistenţă tehnică 159 2.289 3.494 519 9.677 6.736 22.158 37 5.583 0 50.652 

TOTAL 28.146 178.810 370.572 96.780 410.225 573.720 563.197 616.732 84.348 221.687 3.144.217 
Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

 

În cadrul contractelor încheiate, în sumă 3.144.217 mii euro, plăţile efectuate pentru lucrări executate şi 
servicii prestate sunt în sumă de 2.218.495 mii euro, reprezentând 70,56% din valoarea contractelor. 
Gradul de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul ISPA poate fi exprimat prin raportarea totalului 
plăţilor efectuate la totalul fondurilor comunitare şi naţionale alocate prin cele două bugete de cheltuieli 
aprobate, respectiv 2.783.864 mii euro. Rezultă un procent de utilizare efectivă a fondurilor de 79,69%. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate plăţile efectuate, pentru lucrări executate şi servicii prestate, finanţate 
în cadrul celor 65 de măsuri, pe întreaga perioadă de implementare:  

- mii euro - 

Domeniul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mediu 0 11.131 22.955 44.501 78.328 78.234 107.446 219.838 333.031 310.498 1.205.962 

Transport 0 3.331 38.332 29.174 61.889 100.445 101.708 86.009 196.548 334.000 951.436 

Asistenţă tehnică 0 600 1.161 2.580 1.732 899 14.173 14.111 15.494 10.347 61.097 

TOTAL 0 15.062 62.448 76.255 141.949 179.578 223.327 319.958 545.073 654.845 2.218.495 
Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
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B. Principalele constatări rezultate din misiunile de audit asupra măsurilor finanţate din Programul 
ex – ISPA se referă la:  
 

1. În vederea 
îndeplinirii 
obligaţiilor  
prin prisma 
regulamentelor 
comunitare 

În cadrul auditului de operaţiuni Autoritatea de Audit a verificat cheltuieli 
declarate Comisiei Europene în sumă totală de 34.872 mii euro (din care 10.601 
mii euro aferente unui număr de trei proiecte din sectorul transport şi 24.271 mii
euro aferente unui număr de patru proiecte din sectorul mediu). Auditul a avut ca 
obiective evaluare legalităţii, realităţii, corectitudinii şi eligibilităţii cheltuielilor
efectuate şi declarate CE în semestrul I 2010 şi a examinării principalelor procese
aferente implementării proiectelor ex-ISPA, respectiv: licitaţie-contractare, 
efectuarea plăţilor şi publicitate. Mai jos sunt prezentate, la nivel de măsură, 
principalele deficienţe identificate: 

 proiect 2005/RO/16/P/PT/001 „Varianta de ocolire Lugoj, localizată în judeţul
Timiş, România”: 

 lucrări suplimentare în sumă de 286 mii euro, contractate de către 
Antreprenor pentru relocarea conductelor de distribuţie gaz care 
alimentează oraşul Lugoj, fără aprobarea Beneficiarului. 

 proiect 2004/RO/16/P/PA/002 „Asistenţă tehnică privind elaborarea
portofoliului de proiecte pentru Fondul de Coeziune în sectorul rutier”: 

 nerecuperarea sumei de 10 mii euro, reprezentând o parte din avansul 
acordat Consultantului, în cadrul contractului 2004/RO/16/P/PA/002/03, care 
nu a putut fi justificată cu servicii şi/sau documente justificative; 

 progres scăzut înregistrat în cadrul contractului 2004/PA/002/01 din cauza 
neexecutării obligaţiilor contractuale în termenul prevăzut, existând riscul 
neîndeplinirii obiectivelor măsurii ex-ISPA nr. 2004/RO/16/P/PA/002;  

 proiect 2001/RO/16/P/PT/005 „Construcţia variantei de ocolire a municipiului
Sibiu, la standard de autostradă situată pe coridorul IV, România: 

 diferenţe între indicatorii fizici din Decizia Comisiei şi cei efectiv realizaţi ca 
urmare a execuţiei contractelor de lucrări; 

 decontarea de materiale aflate în cadrul şantierului care nu au putut fi puse 
în operă în cadrul proiectului, care trebuie cuantificate şi deduse din 
contribuţia CE; 

 contabilitatea CNADNR nu reflectă justificarea avansului acordat pentru 
materialele pe şantier achiziţionate în cadrul contractului 2001/PT005/02 cu 
lucrări executate de către Antreprenor în cadrul contractului 
2001/PT005/07. 

 

2. În vederea 
îndeplinirii 
obligaţiilor cu 
privire la 
închiderea 
măsurilor ex-ISPA 

Au fost realizate 11 acţiuni de audit pentru domeniile mediu şi transport care 
au vizat declaraţia finală de cheltuieli şi raportul final întocmite de către
beneficiarul finanţării. 

a) Pentru domeniul mediu, în cadrul unui număr de 7 măsuri ex-ISPA au rezultat 
abateri cu impact financiar în sumă totală de 3.101 mii euro, astfel: 

 În cadrul măsurii ex-ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/009 „Extinderea Staţiei de
tratare a apelor reziduale Dănuţoni – Etapa biologică, Valea Jiului, România”:

 cheltuieli neeligibile în sumă de 97 mii euro, reprezentând plata 
necuvenită a unor experţi responsabili cu realizarea anumitor activităţi
prevăzute în contractul 2000/RO/16/P/PE/009-01 „Asistenţă tehnică pentru 
managementul şi supervizarea executării lucrărilor în Valea Jiului”; 

 cheltuieli neeligibile în sumă de 40 mii euro, reprezentând contravaloarea
unui echipament adiţional pentru asigurarea unei capacităţi mai mari a
staţiei de suflante necesar procesului de aerare extindere propusă de 
către constructor astfel încât să se atingă parametrii tehnicii din MF 
pentru treapta biologică; 

 cheltuieli neeligibile în sumă de 2 mii euro, reprezentând diferenţa dintre
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contravaloarea diurnei stabilită prin contractul de asistenţă tehnică şi cea 
stipulată în actul adiţional nr. 3. 

 În cadrul măsurii 2001/RO/16/P/PE/012 “Reabilitarea Reţelei de Canalizare şi a
Staţiei de Epurare a Apelor Uzate în Municipiul Focşani, Romania”: 

 cheltuieli neeligibile în sumă de 91 mii euro constatate în cadrul 
contractului nr. 2001/RO/16/P/PE/012-03 “Extinderea şi reabilitarea
staţiei de epurare Focşani”, reprezentând contravaloarea stocului de 
piese de schimb necesare pentru o durată de exploatare de 24 luni a 
staţiei de epurare Focşani.  

 În cadrul măsurii 2002/RO/16/P/PE/019 „Îmbunătăţirea sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare
în municipiul Satu Mare, Regiunea Nord-Vest, România”: 

 corecție financiară în sumă de 118 mii euro asupra cheltuielilor declarate 
în cadrul contractului nr.   2002/RO/16/P/PE/019-02 ”Asistență tehnică 
pentru supervizarea lucrărilor ” pentru neîndeplinirea cerinţelor stabilite 
prin dosarul de licitaţie. 

 În cadrul măsurii 2002/RO/16/P/PE/021 „Reabilitarea staţiei de tratare a
apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă
potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România" 

 cheltuieli neeligibile în sumă de 30 mii euro  decontate în cadrul
contractului nr.2002/RO/16/P/PE/021 – 03 „Reabilitarea staţiei de tratare 
a apei uzate în municipiul Buzău”, efectuate cu achiziţia unor 
echipamente durabile care nu au fost specificate în MF. 

 În cadrul măsurii 2000/RO/16/P/PE/007 "Tratarea apei potabile şi a apei
uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul 
Braşov, România" 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 77 mii euro, identificate în cadrul 
contractului 2000/RO/16/P/PE/007-01 reprezentând diferenţa dintre 
contravaloarea ratelor unitare ale indemnizaţiilor experţilor stabilite prin
contractul de asistenţă tehnică şi cele prevăzute prin actul adiţional. 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 96 mii euro, identificate în cadrul 
contractului 2000/RO/16/P/PE/007-04 reprezentând contravaloarea 
lucrărilor pentru înlocuirea reţelelor de apă pe 4 străzi care nu erau 
prevăzute în contract. 
Totodată, în cadrul aceluiași contract au fost constatate cheltuieli 
neeligibile în sumă de 2.049 mii euro reprezentând contravaloarea unor
lucrări care nu au făcut obiectul acestui MF.  

 În cadrul măsurii 2000/RO/16/P/PE/008 „Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă potabilă și sistemelor de colectare și tratare 
a apelor uzate în zona Cluj" 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 29 mii euro, reprezentând lucrări
efectuate în baza unor ordine de variaţie, stabilite ca fiind necuvenite 
antreprenorului de către Curtea de Arbitraj Internaţională de la Paris, prin
sentinţa definitivă din data de 16.02.2011. 
 

 În cadrul măsurii 2000/RO/16/P/PE/006 "Îmbunătăţirea sistemului de apă
potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele 
europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi,
România”  

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 232 mii euro, reprezentând
contravaloarea a 9 pompe solicitate la rambursare prin Aplicația de plată 
finală, fără ca aceste pompe să facă obiectul componentelor
Memorandumului de Finanțare și fără să fie efectuate în perioada de 
eligibilitate stabilită prin amendamentul nr.7 la Memorandumul de
Finanțare; 
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 Cheltuieli neeligibile în sumă de 174 mii euro, reprezentând 
contravaloarea unor echipamente care nu au mai fost instalate în proiect

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 60 mii euro, reprezentând
contravaloarea loturilor de piese de schimb și utilaje speciale deoarece
reprezintă costuri apărute după finalizarea proiectului 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 6 mii euro, reprezentând  contravaloarea
unui echipament special care nu nu a fost instalat și fixat în proiect și a 
fost livrat după 31.12.2010  

 

    
b) Pentru domeniul transport, în cadrul unui număr de 4 măsuri ex ISPA au fost 

identificate unele deficiențe. În acest sens, exemplificăm: 

 În cadrul măsurii 2005/RO/16/P/PT/001 "Construcţia variantei de ocolire 
Lugoj, localizată în judeţul Timiş, România” au rezultat abateri cu impact
financiar în sumă totală de 77 mii euro, astfel: 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 49 mii euro reprezentând avans acordat
în cadrul contractului de servicii de supervizare 2005/PT/001/02,
nejustificat cu documente corespunzătoare. 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 10 mii euro reprezentând contravaloarea 
serviciilor de organizare a trainingului în cadrul contractului de
supervizare 2005/PT/001/02 prestate în afara perioadei de eligibilitate a
măsurii; 

 Cheltuieli neeligibile în sumă de 18 mii euro reprezentând decontarea
unor cantităţi suplimentare pentru unele articole de lucrări, fără
îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate. 

 
 
 
 
 
 

3. Programele PHARE 2005 şi PHARE 2006 
 
 
A. Stadiul implementării Programelor PHARE 2005 şi PHARE 2006 

Potrivit Rapoartelor de progres ale Agenţiilor de Implementare şi a Situaţiei privind contractarea şi plăţile 
pentru programele PHARE 2005 şi PHARE 2006, furnizată de către Autoritatea de Certificare şi Plată 
(Fondul Naţional), la data de 31.12.2010, situaţia privind sumele alocate, contractate şi plătite din fondurile 
externe nerambursabile acordate României prin Programele PHARE 2005 şi PHARE 2006 se prezintă 
astfel: 

- mii euro - 

Denumire 
program 

Sume  
alocate 

Sume 
contractate 

Sume 
 plătite 

Sume contractate/ 
Sume alocate 

Sume plătite/ 
Sume contractate 

0 1 2 3 4=2/1 5=3/2 
PHARE 2005 456.891 428.379 379.812 93,76% 88,66% 

PHARE 2006 387.921 348.664  292.358 89,88% 83,85% 
Sursa: Autoritatea de Certificare şi Plată  

 
Din datele prezentate mai sus rezultă un grad de contractare a alocărilor CE de 93,8% pentru Programul 
PHARE 2005 şi de 89,9 % pentru Programul PHARE 2006. Plățile efectuate în cadrul Programului PHARE 
2005 reprezintă 88,7% din sumele contractate, iar în cadrul Programului PHARE 2006 plățile reprezintă 
83,8% din sumele contractate. 
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B. Principalele constatări rezultate din misiunile de audit desfăşurate la entităţile auditate pentru 
Programele PHARE 2005 şi PHARE 2006 se referă la: 

1. Eligibilitatea 
cheltuielilor 
solicitate la plată 
de către 
beneficiari 

 Decontarea unor cheltuieli neeligibile, în sumă totală de 355 mii euro, în cazul 
a șapte proiecte derulate prin Programul PHARE Naţional 2006,, reprezentând:

 achiziţie de bunuri neprevăzute în Cererea de finanţare şi studiul de
fezabilitate, în sumă de 274 mii euro; 

 contravaloarea unor materiale, în sumă de 23 mii euro, care reprezintă
costuri de operare a obiectivului de investiţii şi nu mijloace fixe sau obiecte
de inventar, aşa cum au fost prevăzute în buget; 

 plata unui studiu privind sistemul de management al deşeurilor, în sumă de
14 mii euro, care nu respectă structura prevăzută prin cererea de finanţare
şi nu furnizează în conţinutul său informaţii utile scopului pentru care a fost
elaborat;  

 servicii de proiectare, în sumă de 10 mii euro, care reprezintă şi obiectul
unui alt contract finanţat din alte surse de finanţare;  

 realizarea unui drum de acces, în sumă de 8 mii euro, care nu a fost
executat pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
aparţinând obiectivului de investiţie. 

 cheltuieli de proiectare şi lucrări de extindere a drenului de captare a apei, 
activităţi finanţate sau în curs de finanţare din alte surse, în sumă de 20 mii
euro, în cazul unui proiect; 

  „Servicii de instruire în construcţii civile” în sumă de 8.000 euro, prevăzute 
în bugetul proiectului, din care la plata intermediară a fost aprobată de către
Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE suma de 6 mii euro, deşi una dintre 
condiţiile impuse de către comitetul de evaluare stabilea obligaţia ca
beneficiarul să asigure costurile necesare pentru pregătirea profesională din 
surse proprii, necuprinse în bugetul proiectului.  

 

2. Respectarea 
prevederilor legale 
în domeniul 
achiziţiilor 
publice, a 
prevederilor 
contractuale şi 
procedurale pe 
parcursul derulării 
proiectelor 

 Nerespectarea de către beneficiarii de grant, în cazul a trei proiecte derulate 
prin Programul PHARE Naţional 2006, a prevederilor legale privind achiziţiile 
publice, respectiv: 

 cerinţele stabilite ca şi criterii de calificare, au fost utilizate şi ca factori de
evaluare a ofertelor, contrar prevederilor art. 15 din H.G. nr. 925/2006;  

 nu a fost stabilit, în procesul de evaluare a ofertelor, un algoritm bazat pe
criterii cuantificabile, care să asigure departajarea ofertelor, potrivit
prevederile art. 14(2) din H.G. nr. 925/2006;  

 majorarea în mod nejustificat a valorii a două contracte cu suma de 16 mii
euro, respectiv 168 mii euro prin procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare; 

 în procesul de atribuire a contractului de lucrări a fost distorsionat rezultatul 
procedurii prin nerespectarea algoritmului de punctare a factorilor de
evaluare, stabilit prin documentaţia de atribuire;  

 pe parcursul executării contractului, a fost modificat termenul de execuţie a
lucrării, în condiţiile în care acesta a reprezentat un factor de evaluare prin
prisma căruia oferta câştigătoare a dobândit un avantaj semnificativ în
raport cu alte oferte.  

 
 Executarea unor lucrări fără respectarea devizului ofertă, a proiectului tehnic şi

a detaliilor de execuţie, în cazul a două proiecte derulate prin Programul
PHARE Naţional 2006. Astfel, în timpul vizitelor la faţa locului şi din
măsurătorile efectuate de către dirigintele de şantier, în prezenţa auditorilor, s-
au constatat următoarele: 

 refacerea cu balast a sistemului rutier, în cazul unui proiect, pe o distanţă de 
190 ml, şi nu cu asfalt, contrar prevederilor proiectului tehnic; 
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 în cazul unui alt proiect, s-a constatat lipsa puieţilor de foioase care trebuiau 
plantaţi după terminarea lucrărilor de executare a platformelor de colectare
a deşeurilor;  

 neconcordanţe între dimensiunile fundaţiei din beton la borduri, la
platformele din trei puncte, comparativ cu dimensiunile prevăzute în
proiectul tehnic; execuţia unei platforme în altă formă geometrică decât cea
stabilită prin proiectul tehnic; diferenţe între dimensiunea lăţimii platformei
executate, sau a fundaţiei executate la stâlpii din profil metalic rectangular
faţă de cele prevăzute în proiectul tehnic; 

 
 Nerespectarea de către beneficiarii finanţării nerambursabile, în cazul a nouă

proiecte derulate prin Programul PHARE Naţional 2006, a prevederilor
contractuale şi procedurale cu privire la utilizarea unor conturi contabile
separate pentru proiecte şi întocmirea balanţelor contabile analitice. 

 Nerespectarea prevederilor Acordului de finanţare pentru programul PHARE 
Naţional 2006 şi ale Acordului de implementare încheiat între Oficiul de Plăţi şi
Contractare PHARE, în calitate de Agenţie de Implementare şi ANSVSA, în
calitate de Autoritate de Implementare, în cazul a patru proiecte, referitoare la 
obţinerea asigurării că bunurile achiziţionate sunt utilizate potrivit cerinţelor
proiectului, că acestea au fost înregistrate corect în evidenţa contabilă a
beneficiarilor proiectelor şi sunt respectate regulile de vizibilitate prevăzute de
legislaţia comunitară.  

 

 

 
 
 

4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
şi Fondul European pentru Garantare Agricolă 

 
 

4.1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

Măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sunt structurate în 
patru axe prioritare de intervenţie, definite în concordanţă cu nevoile României în domeniul agriculturii şi al 
spaţiului rural, după cum urmează: 

 Axa I: Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 Axa II: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 
 Axa III: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
 Axa IV Leader: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, a proiectelor de cooperare, precum şi 

funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului. 
 

A. Stadiul implementării FEADR  

Contribuţia alocată României în cadrul programului FEADR de către Comunitatea Europeană, pentru 
întreaga perioadă de programare, este în sumă totală de 8.022.505 mii euro. De asemenea, pentru a 
răspunde noilor provocări privind schimbările climatice, energia regenerabilă, managementul resurselor de 
apă, biodiversitatea, restructurarea sectorului lactate si infrastructura de internet în bandă largă, Comisia 
Europeana a alocat suplimentar pentru Romania prin Planul European de Redresare Economica (PERE), 
suma de 101.694 mii euro, pentru perioada 2009-2010.  
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Grafic, alocarea anuală a resurselor CE se prezintă astfel: 
 

2008 
1.356.173.250 

mii euro

2009 
1.146.687.683 

mii euro

2010 
1.502.691.530 

mii euro

2011 
1.401.644.651 

mii euro

2012 
1.357.854.634 

mii euro

2013 
1.359.146.997 

mii euro

 
La sfârşitul exerciţiului financiar FEADR 2010, stadiul implementării Programului, pentru măsurile 
acreditate la care au fost efectuate plăţi, se prezintă după cum urmează: 

- mii euro - 

Nr. 
crt. 

Măsură Alocare CE  
2007-2013 

Suma angajată 
până la 

31.12.2010 
0 1 2 3 

112 Instalarea tinerilor fermieri 269.777 51.764 

121 Modernizarea exploataţiilor agricole 816.405 568.139 

123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 874.146 481.059 

141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 380.862 99.126 

142 Înfiinţarea grupurilor de producători 111.085 1.796 

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 316.118 165.227 

313 Încurajarea activităţilor turistice 435.378 89.657 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale 1.256.102 1.234.299 

431.1 Construcţie parteneriate public-private 9.403 4.835 

 TOTAL GENERAL 4.469.275 2.695.902 
Sursa: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 

Conform datelor furnizate de către APDRP, până la data de 31.12.2010, din valoarea de 4.469.275 mii 
euro alocată pentru măsurile acreditate la care au fost efectuate plăți a fost angajată suma totală de 
2.695.902 mii euro, iar plățile au fost de 1.781.759 mii euro, respectiv  66,1% din sumele angajate. 
 
 
B. Principalele constatări rezultate din auditul FEADR 

În  calitate de  Organism de Certificare, Autoritatea de Audit prin activitățile de audit realizate la nivel 
central și regional, a avut în vedere obiective care să asigure că sistemul de management și control intern 
instituit în cadrul entităților implicate în implementarea tehnică și financiară a programului FEADR 
funcționează corespunzător.  

În urma acțiunii de audit ce a vizat programul FEADR au fost identificate unele deficiențe la nivelul 
sistemului de management și control, precum și unele nereguli/erori cu implicații financiare, datorate 
aplicării în mod necorespunzător a prevederilor procedurale privind autorizarea și efectuarea plăților și/sau 
și nerespectarea criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor declarate Comisiei Europene. 

Exemplificăm, unele situații care au condus la declararea unor cheltuieli plătite beneficiarilor ca fiind neeligibile:  

 în cazul a 4 solicitanţi de sprijin, au fost autorizate plăţi în sumă totală de 613 mii lei (145 mii euro), 
în condiţiile în care aceştia nu sunt utilizatorii terenurilor pentru care au solicitat sprijin, nu deţin 
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animale, nu utilizează pajiştile comunale pentru păşunat sau producerea de fân şi/sau nu au cedat 
dreptul de utilizare a pajiştilor către alţi fermieri; 

 în cazul a 5 beneficiari au fost autorizate, în mod eronat, cererile de plată depuse de către aceştia, 
în condiţiile în care beneficiarii sprijinului nu au respectat obligaţia de a menţine angajamentul de 
agromediu, pe întreaga suprafaţă angajată, pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării 
acestuia. Suma totală plătită în mod necuvenit reprezintă 126 mii lei (33 mii euro); 

 în cazul unui beneficiar, s-a avizat în mod eronat suma de 98 mii lei, (23 mii euro), reprezentând 
contravaloarea unor servicii de consultanţă în vederea întocmirii cererii de finanţare, a memoriului 
justificativ, a documentaţiei de achiziţii şi a documentaţiei de plata, în condiţiile în care nu au fost 
obţinute cel puţin trei oferte conforme; 

 în cazul unui beneficiar au fost autorizate şi plătite cheltuieli neeligibile pentru servicii de 
consultanţă, în sumă totală de 74 mii lei (18 mii euro), nefiind prezentate documente justificative 
pentru toate cheltuielile solicitate la decontare, iar unele cheltuieli erau de natură salarială; 

 în cazul unui proiect, verificările documentare şi la faţa locului au pus în evidenţă faptul că, în mod 
eronat a fost autorizată la plată suma de 64 mii lei (15 mii euro), reprezentând contravaloarea unor 
lucrări cuprinse în situaţiile de lucrări, pentru care nu au fost puse la dispoziţie documente 
justificative care să ateste că acestea au fost executate; 

 în cazul unui proiect, s-a autorizat şi plătit în mod eronat suma de 55 mii lei (13 mii euro), 
reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanţă pentru executarea proiectului tehnic, în 
condiţiile în care, din documentaţia aferentă procedurii de achiziţie anexată ofertei, a rezultat faptul 
că pentru realizarea devizului financiar aferent serviciilor prestate a fost luat în calcul un număr mai 
mare de zile decât cel efectiv realizat.  

 
 

4.2. Fondul European de Garantare Agricolă  

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), derulat prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA), a fost introdus prin Reglementarea Consiliului (EC) nr. 1290/21 iunie 2005, 
pentru a îndeplini obiectivele politicii agricole comune ale UE şi finanţează, în contextul gestionării comune 
între statele membre şi Comunitate, următoarele cheltuieli care sunt efectuate conform legislaţiei 
comunitare: 

(a) restituiri la export pentru produsele agricole către ţările terţe; 
(b) măsurile de intervenţie pentru reglarea pieţelor agricole; 
(c) plăţile directe către fermieri în conformitate cu politica agricolă comună; 
(d) contribuţia financiară a Comunităţii la măsurile de informare şi promovare a produselor agricole pe 

piaţa internă a Comunităţii şi în ţările terţe. 
 

A. Stadiul implementării masurilor finanţate din FEGA 
- mii euro - 

Nr. 
crt. 

Anul 
Alocări Plăţi 

plăţi directe măsuri de piaţă plăţi directe măsuri de piaţă 
1 2007 440.630 248.000 0 6.900 

2 2008 527.900 208.000 423.000 52.000 

3 2009 619.880 187.100 527.510 69.480 

4 2010 700.400 118.100 688.700 98.900 

 TOTAL 2.288.810 761.200 1.639.210 227.280 
Sursa: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 
Din datele prezentate anterior rezultă că, până la închiderea exerciţiului financiar FEGA 2010, în cazul 
plăţilor directe, alocările de la Comisia Europeană au fost de 2.288.810 mii euro, faţă de care s-au efectuat 
plăţi directe în valoare de 1.639.210 mii euro, ceea ce reprezintă un grad de utilizare de 71,6%. Pentru 
măsurile de piaţă, faţă de alocarea de fonduri în valoare de 761.200 mii euro, au fost efectuate plăţi de 
227.280 mii euro, reprezentând 29,8%. 
 
B. Principalele constatări rezultate din auditul FEGA 

În conformitate cu reglementările comunitare, pentru auditarea conturilor APIA aferente FEGA 2010, 
Organismul de Certificare prin activităţile de audit realizate la nivel central şi regional, a avut în vedere 
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obiective care să asigure că sistemul de management şi control intern instituit în cadrul entităţilor implicate 
în implementarea tehnică şi financiară a FEGA funcţionează corespunzător. 

Principalele deficienţe constatate au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

 nereguli în ceea ce priveşte întocmirea unor documente în sensul asigurării că acestea oferă o 
imagine corectă şi completă (Registrul Debitorilor, Registrul pre Debitorilor); 

 lipsa unor prevederi procedurale sau neconcordanţa acestora cu diverse aplicaţii din sistemul 
informatic; 

 erori de raportare în ceea ce priveşte recuperările pentru anul 2010 declarate de APIA; 

 efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiarii de fonduri FEGA, identificate urmare verificărilor 
efectuate de Organismului de certificare asupra unor eşantioane de tranzacţii, plăţi care au 
însumat 131mii euro. În acest sens exemplificăm: 

 plata unor sume necuvenite către fermieri care nu au furnizat documente conforme/valabile din 
care să rezulte calitatea de utilizator al terenului declarat în cerere, respectiv 108 mii euro;  

 autorizarea eronată la plată a cererii unui fermier, în condiţiile în care acesta nu a prezentat 
documente justificative privind dreptul de proprietate sau folosinţă a unei suprafeţe de teren 
solicitate la plata (14 mii euro). 

 
 

5. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene,  
Programul General Solidaritatea şi  
Gestionarea Fluxurilor Migratorii 

 

 

5.1. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat de Uniunea Europeană pentru a-şi exprima 
solidaritatea faţă de populaţia din regiunile afectate de dezastre naturale. Scopul acestui fond este de a 
completa eforturile statelor afectate şi de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul 
beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.  

Prin Decizia Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 nr. 2009/326/CE, în cadrul 
bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, a fost mobilizată pentru România 
suma de 11.785 mii euro, obiectivul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene fiind acela de a contribui 
la finanţarea operaţiunilor întreprinse în situaţii de urgenţă, ca urmare a inundaţiilor din iulie 2008. La suma 
de mai sus se adaugă şi suma de 1.752 mii euro reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar şi 
dobânzi, care fac parte din subvenţie. 

În cadrul misiunii de audit de operaţiuni finanţate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene au fost auditate 
cheltuieli plătite în sumă de 8.711 mii euro, reprezentând 64,3 % din totalul plăţilor de 13.537 mii euro. 

Principalele deficienţe evidenţiate în urma auditului de operaţiuni, efectuat pe bază de eşantion 
reprezentativ, au vizat:  

 Achiziţiile publice: nerespectarea prevederilor legale privind derularea procedurilor de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  

De exemplu, în cazul a trei contracte de achiziţii publice privind refacerea unor drumuri judeţene şi 
comunale încheiate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare a fost decontată contravaloarea unor lucrări executate înainte de data semnării 
contractelor, valoarea lucrărilor fiind de 674 mii euro. 

 
 Eligibilitatea cheltuielilor: nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, decontarea unor lucrări fără 

respectarea prevederilor legale: 
 decontarea unor cheltuieli neeligibile în sumă de 172 mii euro reprezentând contravaloarea 

reparaţiilor capitale decontate în cadrul unui contract de lucrări privind protecţia şi 
consolidarea infrastructurii unui drum judeţean, în condiţiile în care aceste lucrări nu erau 
necesare pentru înlăturarea imediată a efectelor inundaţiilor; 

 decontarea unor cheltuieli neeligibile în sumă de 56 mii euro, pentru un obiectiv care nu 
figurează ca fiind afectat de inundații. 
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5.2. Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii 

Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” reprezintă mecanismul de întărire a 
libertăţii, securităţii şi justiţiei şi de aplicare a principiului solidarităţii între statele membre ale Uniunii 
Europene pentru perioada 2007-2013 şi cuprinde Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor 
terţe, Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare. 
 
Au fost derulate 2 misiuni de audit (1 misiune de audit de sistem şi 1 misiune de audit de operaţiuni) ce au 
vizat cele 3 categorii de fonduri din cadrul Programului General şi anume: 

 Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe 
 Fondul European de Returnare 
 Fondul European pentru Refugiaţi 

 

În urma acţiunilor de audit au fost identificate deficienţe la nivelul entităţilor responsabile cu privire la 
gestionarea şi controlul fondurilor derulate în cadrul Programului General după cum urmează: 

 La nivelul Autorităţii Responsabile (AR) 

 insuficienţa posturile alocate pentru îndeplinirea de către Autoritatea Responsabilă a 
atribuţiilor sale, în special pe linia verificărilor financiare, gestionarea neregulilor şi 
monitorizarea sarcinilor delegate; 

 nu s-au efectuat verificările corespunzătoare în ceea ce priveşte legalitatea şi eligibilitatea 
cheltuielilor, asupra documentelor justificative transmise de către beneficiari; 

 nerespectarea prevederile art.22 litera e şi art.25 alin 1 litera i) din Decizia 435/2007/CE, 
respectiv art. 24 litera e) şi art.26 litera f) din Decizia CE nr.573/2007 şi Decizia nr. 575/2007, 
privind obligativitatea AR de a asigura existenţa şi funcţionarea unui sistem informatic de 
colectare a datelor pentru gestiunea financiară, monitorizare, control şi evaluare, aferente 
programului. 

 La nivelul Autorităţii Delegate (AD) 

 personalul necesar la nivelul Autorităţii Delegate, în continuare acesta este insuficient pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor, în prezent fiind ocupate 6 posturi din 12 alocate;  

 AD nu a efectuat cel puţin o misiune de monitorizare pe an, pentru fiecare proiect în parte, 
fiind realizate doar 5 misiuni dintr-un total de 18 planificate; 

 nu a fost asigurată o pistă de audit adecvată în cadrul Serviciului Implementare Programe din 
cadrul Autorităţii Delegate, documentele aferente dosarelor proiectelor de monopol, de 
atribuire, de asistenţă tehnică nefiind păstrate în ordine cronologică, în funcţie de etapele 
aferente fiecărei proceduri operaţionale. 
 

 La nivelul Autorităţii de Certificare (AC) 

 etapele de lucru prevăzute în procedură acoperă doar evaluarea descrierii sistemului de 
management şi control nu şi modul de aplicare al procedurilor şi al funcţionării sistemului;  

 în cadrul programelor anuale 2008 nu au fost efectuate misiuni de control la faţa locului, la 
beneficiari, în scopul certificării; 

 AC nu a reglementat modul prin care se asigură că declaraţia de cheltuieli provine dintr-un 
sistem contabil fiabil (de încredere), conform prevederilor art. 27, alin. 1, litera a), pct. (i), din 
Decizia CE nr.435/2007, respectiv art. 29 alin. 1 litera a) pct. (i) din Decizia CE nr. 573/2007 
şi Decizia nr. 575/2007. 
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Concluzii Luând în considerare rezultatele verificărilor efectuate în cadrul acţiunilor de audit, 
recomandările Autorităţii de Audit au urmărit consolidarea sistemelor de management 
şi control instituite astfel încât să fie asigurată o funcţionare eficientă a acestora iar 
cheltuielile efectuate să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. 
În acest sens s-a urmărit în principal întărirea controalelor de prim nivel atât în ceea ce 
priveşte verificarea eligibilităţii cheltuielilor cât şi a derulării procesului de achiziţie 
publică. Pentru atingerea acestui obiectiv s-a recomandat completarea procedurilor de 
lucru cu aspecte care să asigure realizarea unor verificări de fond și care să acopere 
zonele de risc în cadrul stabilirii eligibilității sumelor și a derulării procesului de achiziție 
publică. 
 
De asemenea având în vedere deficienţele identificate, Autoritatea de Audit a solicitat 
autorităţilor responsabile de gestionarea fondurilor comunitare întărirea sistemului de 
monitorizare a sarcinilor delegate altor entităţi, asigurându-se astfel că activităţile 
desfăşurate la nivelul acestora se derulează conform cerinţelor comunitare care 
reglementează diferite categorii de fonduri. 
 
Un alt aspect pus în atenţia autorităţilor responsabile de gestionarea şi controlul 
asistenţei financiare nerambursabile se referă la asigurarea acurateţei şi completitudinii 
datelor din sistemele informatice de monitorizare. Totodată, prin constatările și 
recomandările sale Autoritatea de Audit a pus în atenția autorităților responsabile de 
gestionarea fondurilor comunitare necesitatea respectării termenelor procedurale atât 
în ceea ce privește etapele de evaluare-selectare-contractare cât și în cazul solicitării 
la rambursare de către beneficiari a sumelor decontate de către aceștia diverșilor 
furnizori/prestatori. 
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1. Concluzii  
generale 
  

Legea nr. 94/1992, republicată, a stabilit pentru Curtea de Conturi sarcina de a 
prezenta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului 
general consolidat din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate. 

Pentru exerciţiul bugetar al anului 2010, Curtea de Conturi a efectuat misiuni de audit 
financiar asupra conturile de execuţie stabilite prin lege, precum şi acţiuni de control 
tematic, care au fost stabilite prin Programul anual de activitate aprobat de Plen. 

 
Prin acţiunile de 
verificare 
desfăşurate  
Curtea de Conturi  
a urmărit în 
principal:  

 exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare, aşa cum acestea au fost stabilite 
în reglementările contabile în vigoare pentru anul 2010; 

 evaluarea sistemelor de management şi de control la autorităţile cu sarcini în 
urmărirea încasării obligaţiilor financiare la bugetele publice; 

 utilizarea fondurilor bugetare alocate conform destinaţiilor stabilite prin legile 
de aprobare a bugetelor publice; 

 calitatea gestiunii economico-financiare; 
 modul de respectare a clauzelor contractuale stabilite prin contractele de 

privatizare; 
 situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al 

statului; 
 constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia 

mediului; 
 formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
mişcarea fondurilor între aceste bugete; 

 formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale 
pentru credite interne şi externe. 

 
Misiunile de audit 
financiar şi 
acţiunile de 
control tematic  
pe care le-a 
desfăşurat Curtea 
de Conturi au avut 
menirea: 

 să detecteze neregulile care au determinat utilizarea fondurilor şi a 
patrimoniului public şi privat al statului fără respectarea principiilor 
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei; 

 să evalueze corectitudinea situaţiilor financiare anule; 
 să identifice cazurile şi modurile de risipă şi utilizare nelegală a resurselor 

bugetare disponibile; 
 să furnizeze informaţiile necesare pentru îmbunătăţirea legislaţiei, politicilor şi 

alocării fondurilor publice; 
 să evalueze activitatea de control financiar propriu şi de audit intern a 

entităţilor publice verificate. 
 

 Ca o caracteristică generală, misiunile de audit public extern şi acţiunile de 
control  desfăşurate au scos în evidenţă, pe ansamblu, o insuficientă preocupare 
din partea entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile 
financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune 
economico-financiară. 

Primul argument care vine în susţinerea acestei concluzii este acela că dintr-un 
număr de 1.534 conturi de execuţie supuse auditului financiar, doar 63 (4%) au 
îndeplinit condiţiile legale pentru a li se acorda certificatul de conformitate. 

În urma misiunilor de audit şi acţiunilor de control desfăşurate la cele 2.751 de 
entităţi, s-au constatat abateri şi nereguli care au fost determinate de 
încălcarea legislaţiei: privind finanţele publice; din domeniul fiscal; specifice 
fiecărui sector de activitate; privind proprietatea publică, contabilitatea, 
salarizarea, achiziţiile publice, precum şi legislaţia secundară dată în 
executarea acestor legi, care au generat prejudicii pentru bugetele publice şi/sau 
bugetele proprii.  
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 Aceste prejudicii s-au produs în majoritatea cazurilor, pe de o parte, din cauza 
efectuării unor cheltuieli nelegale, iar pe de altă parte, ca urmare a lipsei 
monitorizării încasării veniturilor, după cum urmează: 

 acordarea de drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale care le 
reglementează; 

 angajarea de personal fără a avea funcţii finanţate prin buget; 
 nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice; 
 efectuarea de plăţi fără documente justificative care să ateste realitatea şi 

exactitatea sumelor datorate; 
 nerespectarea prevederilor legale şi a procedurilor cu privire la angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 
 decontarea unor lucrări de investiţii neefectuate de antreprenori; 
 efectuarea de plăţi peste normele, cotele şi baremurile aprobate prin 

contractele de prestări de servicii; 
 nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi 

gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

 drepturi de deplasare acordate peste baremurile legale; 
 efectuarea necorespunzătoare a controlului fiscal şi financiar de stat; 
 neconcordanţa dintre obligaţiile înregistrate în evidenţa fiscală şi obligaţiile 

declarate de operatorii economici; 
 neverificarea de către organele de inspecţie fiscală a tuturor obligaţiilor 

datorate bugetelor publice de contribuabili; 
 nerespectarea prevederilor legale privind controlul financiar propriu şi 

auditului public intern. 
 

 Cu toate acestea, se poate aprecia că gravitatea unor nereguli care au cauzat 
prejudicii având la bază nerespectarea legislaţiei în domeniu, a fost depăşită de 
gravitatea acelor nereguli care nu au produs prejudicii, dar care s-au produs cu o 
frecvenţă semnificativă în activitatea entităţilor verificate şi care reprezintă 
adevărate surse generatoare de risipă, având la origine aceleaşi incoerenţe, 
disfuncţionalităţi sau neclarităţi ale prevederilor legale şi, nu în ultimul rând, 
neaplicarea întocmai a reglementărilor în domeniu. 

 
Nereguli, în 
ordinea dată de 
importanţa 
deficienţelor 
constatate și de 
frecvenţa 
acestora: 

 în foarte multe cazuri entităţile verificate nu au un sistem de control intern 
organizat corespunzător, în principal datorită faptului că nu au fost puse în 
aplicare prevederile Ordinului ministerului finanţelor publice nr. 946/2005 
pentru aprobarea „Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial”. Au fost constatate 1.599 cazuri în care 
entităţile publice nu au  emis norme proprii de control intern, fapt cu 
consecinţe negative asupra modului de organizare şi funcţionare a acestui tip 
de control. Astfel, în majoritatea cazurilor, riscul de control a fost apreciat la 
un nivel crescut, iar procedurile de audit au fost extinse. Prin evaluarea 
modului de organizare şi funcţionare a controlului preventiv propriu s-au 
identificat unele nereguli, în sensul că nu au fost respectate în totalitate 
prevederile legale cu privire la organizarea acestui tip de control, cel mai 
important aspect constatat fiind nesepararea atribuţiilor persoanelor care 
exercitau controlul financiar preventiv de cele ale persoanelor care erau 
implicate în  operaţiunile supuse acestui control. Pe ansamblu, nici auditul 
intern nu poate fi apreciat în privinţa activităţii desfăşurate pentru exerciţiul 
bugetar 2010, ca fiind focalizat pe activitatea financiar-contabilă  organizată 
de entităţile verificate; 

 într-un număr de 352  cazuri, activitatea de achiziţii publice nu s-a 
desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor legale. S-a  constatat că, în 
majoritatea cazurilor, entităţile verificate nu au respectat legislaţia privind 
iniţierea, derularea şi monitorizarea proceselor de achiziţii publice, care să 
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conţină atribuţii şi responsabilităţi concrete pentru personalul implicat în 
aceste activităţi, cu accent pe respectarea legalităţii şi a principiilor de 
transparenţă, liberă concurenţă, tratament egal şi eficienţă a fondurilor 
publice. Această situaţie a avut ca efect apariţia unor nereguli, constatându-
se în cele mai multe cazuri că; 

- programul anual al achiziţiilor publice nu a fost elaborat conform 
legii sau/şi acesta nu a fost actualizat în funcţie de volumul 
creditelor bugetare alocate; 

- valorile estimate ale unor achiziţii au fost calculate eronat, prin 
încălcarea prevederilor legale, fapt ce a generat adoptarea altor 
proceduri decât licitaţia publică, în cele mai dese cazuri folosindu-se 
procedura „cerere de oferte” sau apelându-se la achiziţii directe; 

- comisiile de evaluare nu şi-au îndeplinit atribuţiile conform legii; 
- termenele legale ale procesului de achiziţie şi regulile de publicitate 

nu au fost respectate; 
- atribuirea de contracte fără existenţa în buget a fondurilor 

disponibile; 
- nepublicarea în SEAP a tuturor etapelor procesului de achiziţie; 
- aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectă avantajele de 

natură economică şi ale căror ponderi în punctajul total sunt 
disproporţionate în raport de avantajele economice etc. 

 au fost identificate un număr de 2.200 cazuri de încălcare a prevederilor 
legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi 
privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. În urma 
verificărilor s-au constatat următoarele deficienţe: 

- abordarea superficială a regulilor şi a activităţilor  privind 
inventarierea patrimoniului; 

- neconcordanţe între bunurile înregistrate în evidenţa contabilă şi 
cele care au fost repartizate entităţilor verificate în temeiul actelor 
normative; 

- lipsa de interes în clarificarea situaţiei bunurilor proprietate publică; 
- gestionarea defectuoasă a bunurilor aflate în patrimoniul public şi al 

entităţilor verificate, respectiv închirierea şi concesionarea acestuia 
în condiţii dezavantajoase pentru entităţi şi statul român; 

- neurmărirea încasării redevenţelor şi a chiriilor aferente bunurilor 
închiriate sau concesionate; 

- nevalorificarea corespunzătoare a materialelor rezultate urmare 
scoaterii din funcţiune a acestora; 

Aceste constatări scot în evidenţă faptul că patrimoniul public şi privat al 
statului  şi al unităţilor administrativ-teritoriale este necorespunzător 
gestionat şi  administrat de către cei abilitaţi  în acest scop, respectiv 
companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome de interes naţional şi 
local, societăţile  comerciale cu capital majoritar de stat sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi filialele şi sucursalele acestora. 

 într-un număr de  2.939 cazuri, entităţile verificate nu au acordat atenţie 
cuvenită modului de organizare a contabilităţii, fapt care a afectat negativ 
acurateţea evidenţelor contabile şi a situaţiilor financiare verificate. 
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2. Recomandări 
 

Pornind de la aceste constatări şi luând în calcul cauzele enumerate mai sus, 
calitatea execuţiei bugetare se poate consolida prin: 

 îmbunătăţirea activităţii de programare bugetară, atât a veniturilor bugetare 
cât şi a cheltuielilor publice, printr-o evaluare şi fundamentare corectă a 
acestora. Pentru aceasta  autorităţile şi instituţiile publice trebuie să 
elaboreze politici publice în fiecare domeniu şi  să le evalueze impactul 
bugetar, astfel încât să poată fi incluse în cadrul bugetar multianual, iar 
alocările anuale să fie temeinic fundamentate; 

 monitorizarea  constantă a încasării veniturilor  şi efectuării cheltuielilor pe 
parcursul execuţiei bugetare; 

 întărirea controlului cheltuielilor publice prin care să se urmărească 
economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice alocate 
pentru finanţarea acestora. 

 
Pe baza 
rezultatelor 
misiunilor de audit 
şi a acţiunilor de 
control realizate de 
Curtea de Conturi 
entităţile verificate 
trebuie: 

 să acorde managementului financiar-contabil o importanţă deosebită, 
direcţionându-l spre identificarea acelor soluţii menite să prevină 
fenomenul risipei; 

 să-şi îmbunătăţească sistemele de control intern; 
 să monitorizeze strict acele cheltuieli pentru care cu ocazia  auditului 

s-a identificat un nivel ridicat de eroare; 
 să revizuiască actele normative care nu sunt clare şi care sunt 

interpretabile. 
 

 
În concluzie,  
Curtea de Conturi 
recomandă 
implementarea 
 unor măsuri care  
să vizeze: 

 
 întărirea responsabilităţii la nivelul conducerilor executive pentru un 

management financiar-contabil corespunzător şi care să fie îndreptat 
către identificarea acelor soluţii menite să prevină fenomenul risipei; 

 organizarea conform legii a controlului intern şi luarea măsurilor de 
implementare a normelor proprii de control intern, precum şi 
acordarea atenţiei şi importanţei cuvenite activităţilor de control şi 
audit intern, a căror misiune este de a identifica, diminua şi/sau 
elimina riscurile privind proasta gestionare a resurselor publice şi a 
patrimoniului. Pentru aceasta, Ministerul Finanţelor Publice, prin 
structurile sale specializate, trebuie să se implice mai mult în 
exercitarea competenţelor stabilite de lege în acest domeniu; 

 includerea cu prioritate în programele anuale de activitate a 
compartimentelor de audit public intern, a unor misiuni de audit 
privind activitatea financiar-contabilă;  

 implicarea mai susţinută a Autorităţii Naţionale de Reglementare şi 
Monitorizare a Achiziţiilor Publice în activitatea de achiziţii publice, 
pentru a preveni nerespectarea reglementărilor legale în domeniu şi 
de a sancţiona în timp util abaterile de la aceste reglementări. 
Totodată, este necesară o colaborare mai strânsă a acestei instituţii 
cu Curtea de Conturi; 

 revizuirea actelor normative care nu sunt clare şi cele ale căror 
prevederi sunt interpretative pentru a înlătura starea de ambiguitate 
care rezultă din  prevederile acestora.  Pentru aceasta Curtea de 
Conturi a prezentat într-o anexă a Raportului public pe anul 2009 
unele recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal, recomandări pe 
care le apreciază ca fiind de natură să clarifice anumite aspecte 
constatate cu ocazia verificărilor efectuate. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 

*          * 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raportul public pe anul 2010, prezintă rezultatele acţiunilor de audit/control 
desfăşurate în anul 2011 care au avut ca subiect exerciţiul bugetar al anului 2010 
și reprezintă pentru cititorul acestuia un prilej de a constata rolul Curţii de Conturi 
în domeniul gestionării resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. 

Prin recomandările formulate, Curtea de Conturi  contribuie la îmbunătăţirea 
modului de utilizare corectă şi performantă a acestora şi, implicit, la protejarea 

intereselor financiare ale statului român şi ale Comunităţii Europene. 
 

 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curtea de Conturi  
Raportul public pe anul 2010 
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          Anexa nr. 1 
SITUAŢIE 

privind numărul de entităţi verificate în anul 2011  
- detaliere pe categorii de entităţi verificate - 

 

STRUCTURA CURŢII DE CONTURI 

CATEGORII DE ENTITĂŢI VERIFICATE 

OPC OSC OTC CN SN RA 
RA 

interes 
local 

SC 
SC 

interes 
local 

Societăţi 
bancare 

Alte 
entităţi 

Total 

TOTAL APARAT CENTRAL 69 22 52 7 5 4 0 4 0 2 13 178 
                          
Camera de conturi Alba                      26 2 19 0 0 0 0 1 0 0 0 48 
Camera de conturi Arad                     36 2 15 0 0 0 0 0 2 0 0 55 
Camera de conturi Argeş                   30 2 35 0 0 0 0 2 1 0 0 70 
Camera de conturi Bacău                   53 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 76 
Camera de conturi Bihor                    30 3 25 0 0 0 1 0 0 0 1 60 
Camera de conturi Bistriţa-Năsăud    23 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
Camera de conturi Botoşani               51 0 21 0 0 1 0 0 0 0 0 73 
Camera de conturi Brăila                    26 1 21 0 0 0 1 0 3 0 0 52 
Camera de conturi Braşov                  19 1 24 3 1 0 0 0 4 0 3 55 
Camera de conturi Bucureşti              7 12 100 7 6 0 0 2 1 0 4 139 
Camera de conturi Buzău                   28 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 50 
Camera de conturi Călăraşi                22 2 20 0 0 0 0 0 1 0 0 45 
Camera de conturi Caraş-Severin      24 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
Camera de conturi Cluj                       59 2 40 3 2 0 4 1 1 0 4 116 
Camera de conturi Constanta            26 2 31 5 2 0 1 1 1 0 1 70 
Camera de conturi Covasna               22 1 37 0 0 0 0 0 3 0 0 63 
Camera de conturi Dâmboviţa            35 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 53 
Camera de conturi Dolj                       29 0 13 2 1 0 2 0 0 0 0 47 
Camera de conturi Galaţi                   22 2 27 2 1 0 0 0 0 0 0 54 
Camera de conturi Giurgiu                 19 1 19 1 0 0 0 0 1 0 1 42 
Camera de conturi Gorj                      26 1 17 0 0 0 0 0 2 0 0 46 
Camera de conturi Harghita               31 2 19 0 1 0 0 0 3 0 0 56 
Camera de conturi Hunedoara           22 1 15 0 0 0 0 1 0 0 3 42 
Camera de conturi Ialomiţa                26 2 28 0 0 0 0 0 2 0 0 58 
Camera de conturi Iaşi                       40 4 44 0 3 0 2 0 5 0 15 113 
Camera de conturi Ilfov                      18 0 19 0 0 0 0 0 2 0 4 43 
Camera de conturi Maramureş           30 2 32 0 0 0 0 0 1 0 0 65 
Camera de conturi Mehedinţi             36 1 17 0 0 3 0 1 0 0 0 58 
Camera de conturi Mureş                   24 3 21 0 0 0 0 0 1 0 0 49 
Camera de conturi Neamţ                  53 0 19 0 0 1 0 2 3 0 1 79 
Camera de conturi Olt                        33 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 45 
Camera de conturi Prahova               30 3 24 0 0 0 1 0 1 0 0 59 
Camera de conturi Sălaj                     17 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Camera de conturi Satu-Mare            20 1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 39 
Camera de conturi Sibiu                     26 0 29 1 1 0 0 0 5 0 0 62 
Camera de conturi Suceava               76 1 31 1 2 0 1 0 1 0 0 113 
Camera de conturi Teleorman            38 0 26 0 0 0 0 0 4 0 0 68 
Camera de conturi Timiş                    36 2 27 4 2 0 2 0 1 0 2 76 
Camera de conturi Tulcea                  27 0 22 0 0 0 0 0 2 0 3 54 
Camera de conturi Vâlcea                  31 1 32 0 0 0 0 1 1 0 0 66 
Camera de conturi Vaslui                   28 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 40 
Camera de conturi Vrancea               28 1 19 0 0 0 0 0 2 0 0 50 
TOTAL CAMERE DE CONTURI 1.283 70 1.034 30 22 5 15 13 58 0 43 2.573 
                          
TOTAL GENERAL 1.352 92 1.086 37 27 9 15 17 58   56 2.751 
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Anexa nr. 2 
SITUAŢIE 

privind cuantificarea abaterilor constatate ca urmare a acţiunilor de verificare desfăşurate în anul 2011 şi frecvenţa acestora 
- detaliere pe bugete -  

 
Nr. 
Crt. 

Buget Abatere 
Nr. 

Cazuri 
Venituri 

suplimentare 
Plăţi 

nelegale 
Financiar-
contabile 

        mii lei mii lei mii lei 

1 Bugetul de stat   3.723 1.861.130 219.892 12.094.262 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 712 1.496.533 79.791 4.441.181 
Abateri privind activitatea de control fiscal si control financiar de stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 572 195.976 10.355 610.132 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 525 31.852 0 3.314.615 
Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 421 10 91.031 1.170.108 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 332 586 1.289 1.588.480 

Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 300 15.396 796 838.349 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 248 0 0 0 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 212 99.948 5.514 28.876 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 93 1.203 30.006 1.671 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 77 0 0 29.844 
Abateri privind Auditul public intern 52 0 0 2 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 42 1 481 27.759 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 30 0 558 5.551 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 27 0 0 4.692 
Nerespectarea prevederilor legale privind procedurile de concesionare a terenurilor agricole  proprietatea statului 21 5.728 0 0 
Abateri privind exercitarea calităţii de acționar 14 13.897 0 25.564 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 12 0 62 1.862 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 11 0 0 681 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 9 0 8 4.837 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 9 0 0 0 
Abateri privind organizarea activității de control fiscal exercitata de instituțiile abilitate ale MF 3 0 0 0 
Abateri procese verbale de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute de lg. 94/1992 1 0 0 59 

2 Bugetul asigurărilor sociale de stat 211 25.035 14.627 389.533 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 53 0 13.523 22 

Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 51 744 165 0 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 40 24.291 924 17.099 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 26 0 15 305.897 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 11 0 0 0 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 10 0 0 29.534 
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Nr. 
Crt. 

Buget Abatere 
Nr. 

Cazuri 
Venituri 

suplimentare 
Plăţi 

nelegale 
Financiar-
contabile 

        mii lei mii lei mii lei 

Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 

9 0 0 30.873 

Abateri privind Auditul public intern 4 0 0 0 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 2 0 0 0 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 2 0 0 0 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri privind organizarea activității de control fiscal exercitata de instituțiile abilitate ale MF 1 0 0 6.051 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 1 0 0 56 

3 Bugete locale   13.476 269.041 356.118 20.982.504 
3.1 Bugete proprii ale judeţelor 367 13.315 36.050 1.481.930 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 117 0 35.658 14.873 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 64 10.375 0 846.194 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 44 0 0 0 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 38 114 0 575.116 

Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 33 2.259 0 1.454 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 14 0 0 1.410 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 13 0 0 0 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 13 501 0 0 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 9 0 340 403 
Abateri privind Auditul public intern 5 0 0 0 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 5 0 52 18.762 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 4 0 0 1.779 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 2 0 0 19.517 
Abateri privind exercitarea calităţii de acționar 2 0 0 0 
Nerespectarea prevederilor legale privind procedurile de concesionare a terenurilor agricole  proprietatea statului 2 66 0 384 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 1 0 0 2.036 

3.2 Bugete proprii ale municipiilor 982 96.199 116.780 7.652.958 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 330 0 107.441 3.751 

Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 193 77.491 514 41.940 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 134 70 0 701.556 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 107 712 3.986 6.444.907 

Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 51 0 0 0 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 33 0 265 69.829 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 31 340 2.738 0 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 22 12.406 0 0 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 17 0 0 88 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 17 5.177 0 215.541 
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Nr. 
Crt. 

Buget Abatere 
Nr. 

Cazuri 
Venituri 

suplimentare 
Plăţi 

nelegale 
Financiar-
contabile 

        mii lei mii lei mii lei 

Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 15 0 1.835 111 
Abateri privind Auditul public intern 12 0 0 0 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 7 0 0 3.580 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 3 0 0 2.214 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 2 0 0 208 
Abateri privind exercitarea calităţii de acționar 2 0 0 107.441 
Nerespectarea prevederilor legale privind procedurile de concesionare a terenurilor agricole  proprietatea statului 2 3 0 0 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 170 
Abateri privind activitatea de control fiscal si control financiar de stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 1 0 0 13 
Împrumuturi interne si externe contractate sau utilizate fără respectarea reglementarilor legale 1 0 0 61.599 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 1 0 0 10 

3.3 Bugete proprii ale oraşelor 1.123 57.120 30.759 4.434.897 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 312 0 28.260 2.505 

Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 256 55.741 168 68.888 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 153 185 0 1.949.995 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 127 364 55 2.367.022 

Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 108 0 0 247 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 32 0 0 0 
Abateri privind Auditul public intern 31 0 0 0 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, 
republicată 30 81 0 13.659 

Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 22 667 169 237 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 16 0 0 19.137 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 13 0 825 277 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 7 0 0 5.893 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 3 0 140 1.407 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 3 0 0 115 
Împrumuturi interne si externe contractate sau utilizate fără respectarea reglementarilor legale 3 0 0 5.515 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 3 0 1.142 0 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 2 0 0 0 
Abateri de la metodele si procedurile de vânzare stabilite de lege 1 81 0 0 
Abateri privind activitatea de control fiscal si control financiar de stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 1 0 0 0 

3.4 Bugete proprii ale comunelor 10.074 85.168 130.119 6.527.861 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 2.872 0 119.955 25.713 

Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 2.123 80.872 586 88.459 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 1.436 2.187 195 2.208.148 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 1.128 339 1.037 3.868.186 

Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 941 0 0 3.867 
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Abateri privind Control financiar preventiv propriu 367 0 11 37.910 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 334 528 1.581 199.774 
Abateri privind Auditul public intern 280 0 0 121 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 149 36 4.448 5.892 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 118 0 0 26.113 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 116 65 0 42.952 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 94 966 365 77 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 27 112 1.099 6 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 17 0 56 251 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 15 0 7 3.524 
Abateri procese verbale de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute de lg. 94/1992 14 0 673 1.616 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 11 0 94 1.812 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 10 0 13 451 
Abateri privind activitatea de control fiscal si control financiar de stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 8 0 0 0 
Împrumuturi interne si externe contractate sau utilizate fără respectarea reglementarilor legale 7 0 0 12.935 
Nerespectarea prevederilor legale privind procedurile de concesionare a terenurilor agricole  proprietatea statului 4 64 0 37 
Abateri privind controlul financiar de gestiune 2 0 0 0 
Abateri privind exercitarea calităţii de acționar 1 0 0 15 

3.5 Bugete ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetele locale 593 6.782 21.483 220.607 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 196 0 20.807 161 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 116 167 0 67.297 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 76 0 72 118.290 

Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 44 7 146 30.681 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 43 0 0 0 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 27 0 0 164 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 24 5.665 31 494 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 14 893 0 71 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 13 0 54 494 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 8 0 0 1.389 
Abateri privind Auditul public intern 8 0 0 0 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 8 44 0 1.143 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 5 0 248 55 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 4 5 10 147 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 2 0 0 0 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 2 0 0 0 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 1 0 114 0 
Abateri privind controlul financiar de gestiune 1 0 0 223 
Abateri procese verbale de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute de lg. 94/1992 1 0 0 0 
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3.6 Bugete ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale 337 10.458 20.929 664.251 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 87 0 18.050 0 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 80 23 0 379.149 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 51 10.292 0 0 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 41 117 2.856 219.372 

Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 29 0 0 0 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 17 20 0 63.729 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 11 0 0 1.539 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 5 0 0 0 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 5 0 0 457 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 3 6 0 0 
Abateri privind Auditul public intern 2 0 0 0 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 2 0 0 5 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 1 0 22 0 

4 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 131 13.575 1.038 152.931 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 32 0 1.020 12 

Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 30 6.057 1 0 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 15 7.458 0 66.756 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 13 11 0 59.026 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 11 49 0 3.616 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 11 0 0 16.687 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 7 0 0 0 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 7 0 0 6.584 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 1 0 0 245 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 1 0 0 0 
Abateri privind organizarea activității de control fiscal exercitata de instituțiile abilitate ale MF 1 0 0 6 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 1 0 17 0 

5 Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 424 172.142 21.202 1.227.327 
    Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 127 41.924 54 3 

Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 114 0 21.066 512.418 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 49 129.896 0 147.985 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 44 196 0 95.042 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 29 0 81 301.374 
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Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 

21 0 0 161.338 

Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 12 0 0 0 
Abateri privind Auditul public intern 6 0 0 0 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 6 0 0 1.857 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 5 0 0 0 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 4 0 0 255 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 3 0 0 2.614 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 999 
Abateri privind organizarea activității de control fiscal exercitata de instituțiile abilitate ale MF 1 0 0 3.443 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 1 127 0 0 

6 Bugetul trezoreriei statului 1 0 0 217 
    Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 1 0 0 217 
7 Bugetul împrumuturilor externe şi interne 22 0 21 157.721 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 8 0 21 0 

Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 7 0 0 0 
Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 3 0 0 22.479 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 2 0 0 32.015 
Împrumuturi interne si externe contractate sau utilizate fără respectarea reglementarilor legale 1 0 0 0 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 1 0 0 103.227 

8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile 5 0 1.119 217 
    Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 3 0 5 0 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 1 0 0 217 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 1 0 1.113 0 

9 Bugete ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 258 10.977 4.542 340.434 
    Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 61 8.355 0 29.624 

Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 46 0 4.455 254 
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 34 2 0 301.258 

Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 24 623 0 111 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 23 0 0 0 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 16 1.944 21 512 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 15 0 0 1.173 
Abateri privind Auditul public intern 9 0 0 0 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 9 0 0 6.653 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 5 0 0 627 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 5 54 0 2 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 3 0 0 0 
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Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 3 0 66 0 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 2 0 0 220 
Abateri privind activitatea de control fiscal si control financiar de stat exercitate de MFP prin organele sale specializate 1 0 0 0 
Nerespectarea prevederilor legale privind procedurile de concesionare a terenurilor agricole  proprietatea statului 1 0 0 0 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 1 0 0 0 

10 Venituri proprii ale instituţiilor publice 591 35.094 20.634 563.136 
    Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 121 96 0 201.195 

Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 

107 27 12.248 294.886 

Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 100 5 6.686 10.113 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 87 34.956 493 105 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 62 0 727 14.030 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 35 0 0 11.106 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 25 0 0 126 
Abateri privind Auditul public intern 16 0 0 10.257 
Calitatea conturilor de execuție bugetara 13 0 0 16.703 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 8 0 0 4.461 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 4 10 0 122 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 4 0 0 0 
Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 3 0 0 33 
Abateri procese verbale de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute de lg. 94/1992 2 0 157 0 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 2 0 323 0 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 1 0 0 0 

11 Venituri şi cheltuieli ale persoanelor juridice fără scop patrimonial 16 1.059 0 52 
    Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 14 1.059 0 0 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 1 0 0 0 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 1 0 0 52 

12 Venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici 774 23.751 116.828 2.580.115 

    
Încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al 
statului si al unităţilor administrativ teritoriale 166 14.373 46.968 2.009.405 

Constatări privind legalitatea  realitatea si exactitatea evidentelor contabile si a bilanțurilor contabile 162 4.849 6.574 330.125 
Nerespectarea reglementarilor legale in efectuarea cheltuielilor 147 0 22.499 4.667 
Nereguli financiar contabile pentru care se aplica masurile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea nr. 94/1992, republicată 69 37 67 153.484 
Abateri privind implementarea OMFP nr. 946/2005 47 0 0 0 
Nestabilirea  neevidențierea si neîncasarea in cuantumul si la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare 41 4.213 211 249 
Abateri privind Control financiar preventiv propriu 34 0 0 3.887 
Abateri privind Auditul public intern 23 0 0 0 
Utilizarea nelegala a fondurilor acordate de la buget 22 24 33.745 157 
Neîndeplinirea obligațiilor financiare către bugetele publice 14 255 148 17.138 
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Abateri cu privire la administrarea contractului de achiziție publica 12 0 2.315 17.631 
Abateri cu privire la planificarea achizițiilor publice 9 0 0 921 
Abateri cu privire la derularea procedurii de achiziție publica 7 0 0 2.607 
Abateri privind controlul financiar de gestiune 7 0 0 0 
Abateri privind exercitarea calităţii de acționar 5 0 4.301 5.438 
Nerespectarea reglementarilor legale referitoare la achiziții publice 4 0 0 347 
Abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publica 3 0 0 25.453 
Abateri cu privire la inițierea si lansarea procedurii de achiziție publica 2 0 0 8.606 
          

TOTAL GENERAL 19.632 2.411.804 756.020 38.488.447 
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Anexa nr. 3 
 

CONSTATĂRI 
privind imperfecţiuni ale  cadrului legal 

 
Nr. 
crt. 

Actul normativ de referinţă Propuneri de modificare/completare Motivare/Comentariu 

1.  
Legea nr. 198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe 
și nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în străinătate 

Se propune completarea art. 12 cu un nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 

„Modalităţile tehnice şi termenele de virare sau regularizare cu bugetul 
de stat a taxelor consulare încasate se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.” 

Inexistenţa unei reglementări cu privire la termenul în care trebuie virate taxele 
consulare şi alte venituri specifice misiunilor diplomatice şi datorate bugetului de stat, a 
condus la situaţia că încasările de acest fel sunt compensate, la câteva luni după 
încasare, cu creditele bugetare ce trebuie transferate pentru desfăşurarea activităţii 
proprii a misiunii diplomatice în cauză, astfel că bugetul statului este lipsit pe perioade 
mari de veniturile care i se cuvin din momentul încasării lor. 

2.  
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate 
publică 

Se impune precizarea în Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr.54/2006 a cuantumului garanției de bună execuție aferentă 
contractelor de concesiune. 

S-a constatat că, în unele contracte, garanția constituită s-a calculat ca procent din 
valoarea redevenței lunare, iar în altele, ca procent din valoarea redevenței anuale. 

3.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 

Clarificarea dispozițiilor referitoare la aplicarea regimului taxării inverse 
a TVA în cazul operațiunilor de comercializare a deșeurilor de metale 
neferoase (aluminiu ș.a.), precum și a  lingourilor din acestea, prin 
modificarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 

S-a constatat că, prin inspecțiile fiscale derulate la agenții economici care 
comercializează lingouri de aluminiu, organele fiscale au acceptat două modalități 
de aplicare a regimului TVA, respectiv regimul  taxării inverse și regimul taxării 
normale. Aceste abordări opuse ale organelor fiscale au drept cauză interpretarea 
diferită a dispozițiilor legale privind regimul TVA. 

4.  Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 
 

Propunerile se referă la: 
1. Modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, astfel: 
(4) De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea 
coeficientului de 1,10 la câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care 
se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai 
mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază 
copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în 
nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive 
neimputabile lor. 
 
 
 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2010 
a personalului plătit din fonduri publice, începând cu luna ianuarie 2010, 
indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se majorează cu 15% faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 
2010. 
Pe de altă parte, din textul Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pentru anul 2011, se remarcă faptul că nu se mai regăseşte indicatorul 
„salariul mediu brut”, ci „câştigul salarial mediu brut”, a cărui valoare este de 
2022 lei.  
Astfel că, în situaţia persoanelor ale căror drepturi se deschid începând cu luna 
ianuarie 2011, acestea nu au putut fi stabilite din cauza vidului legislativ creat prin 
adoptarea Legii nr. 287/2010 şi a Legii nr. 285/2010. 
S-a constatat că datorită acestui context legislativ, creat prin adoptarea celor două 
legi, la calculul indemnizaţiilor ce se cuvin beneficiarilor Legii nr. 341/2004, aflaţi în 
plată la data de 31.12.2010, sau ale căror drepturi au fost stabilite după 
01.01.2011, s-a folosit salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010, de 1836 lei. 
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2. Corelarea unor prevederi legale referitoare la reglementările ce 
vizează plata drepturilor de natura indemnizaţiei reparatorii pentru 
persoanele îndreptăţite la acordarea acestui drept prin Legea nr. 
341/2004,  întrucât: 
 potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, sumele aferente plăţii 

indemnizaţiilor se plătesc prin bugetele Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului 
Român de Informaţii.  

 pe de altă parte, în textul HG nr. 760/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea SSPR, cu modificările şi completările 
ulterioare, una dintre atribuţiile principale ale instituţiei o 
reprezintă acordarea indemnizaţiilor prevăzute de lege, pentru 
revoluţionarii din decembrie 1989, prin bugetul S.S.P.R. 

 
 

Texul integral al prevederilor legale menţionate  este următorul:  
Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi 
completările ulterioare, stipulează:  

Art. 13. - (1) „Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale 
sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor 
prezentei legi. ….. 

Art. 13^1 „Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se 
suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului Român de 
Informaţii. 

 (Art. 13^1 a fost modificat de articolul unic din OUG nr. 203 din 4 decembrie 
2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008.)…” 

HG nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările şi completările 
ulterioare, stipulează. 

Art. 4. - (1) „Pentru realizarea obiectivelor sale SSPR îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale:…………  h) acordă drepturile băneşti, 
indemnizaţiile, gratuităţile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru 
revoluţionarii din decembrie 1989, prin bugetul SSPR, urmărind şi 
controlând totodată modul de derulare a acestora;…”. 

5.  Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
 

Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, astfel: 
 La art. 45 - adăugarea unui nou aliniat privind înregistrarea în 

evidenţa contabilă a contribuţiei de asigurări sociale datorate 
în baza contractelor de asigurări sociale, pe măsura plăţilor 
efectuate de către asiguraţi. 

 La art. 6 - reglementarea situaţiei în care persoanele ce deţin 
calitatea de membrii în consiliul de administraţie, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor, în comisiile de cenzori, etc., 
realizează venituri de natură salarială din aceste activităţi. 

S-a constatat supradimensionarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 
valoarea creanţelor înregistrate în situaţiile financiare în baza contractelor de 
asigurări sociale de stat care nu au mai fost achitate, respectiv, omisiunea 
evidenţierii în cuprinsul articolului 5 alin. (1), punctele I, II sau IV din Legea nr. 
19/2000 actualizată, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, a situaţiei în care persoanele care deţin calitatea de membrii în consiliul 
de administraţie, în Adunarea Generală a Acţionarilor, în comisiile de cenzori, 
etc., realizează venituri de natură salarială din aceste activităţi. 

6.  OUG nr. 18/2009 privind creşterea 
performanței energetice a blocurilor 
de locuințe, modificată și completată 
prin Legea nr. 5/2010 

Referitor la implicațiile introducerii, la articolul 1 din Ordonanţa de 
urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei 
energetice a blocurilor de locuințe, după alineatul (2),  a unui nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lucrările de intervenție 
prevăzute la alin. (1) sunt investiții de interes public local. " 
 
Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 5 din 6 
ianuarie 2010, publicată în MO nr. 18 din 11 ianuarie 2010. 

Includerea lucrărilor în categoria investiţiilor este corectă numai în situaţia în 
care clădirea pentru care se execută lucrările de creştere a performanţelor 
energetice face parte din domeniul public şi privat al statului sau unităţilor 
administrativ teritoriale aflate în administrarea instituţiilor publice, date cu 
chirie sau în folosinţă gratuită, elemente patrimoniale a căror evidenţă se ţine cu 
ajutorul contului 212 „Construcţii”. 
 În această situaţie lucrările privind creşterea performantei energetice a blocurilor 
de locuinţe îndeplinesc condiţiile prevăzute Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
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capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi 
completările ulterioare, care la art. 4, lit. d), prevede:  
„Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizării:................ 
d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunătăţirii parametrilor 
tehnici iniţiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.” şi pot fi 
evidenţiate în contabilitatea unităţii administrativ teritoriale ca şi investiţii. 
În situaţia în care clădirea pentru care se execută lucrările de creştere a 
performanţelor energetice aparţine asociaţiei de proprietari locuitori ai unităţii 
administrativ teritoriale care împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi proprietarii apartamentelor consider că lucrările nu pot fi considerate 
investiţii deoarece clădirile reabilitate nu sunt în patrimoniul şi evidenţa contabilă a 
unităţii administrativ teritoriale şi în consecinţă nu avem ce valoare de intrare a 
clădirii să majorăm cu valoarea lucrărilor executate. 
În conformitate cu prevederile Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele  
publice, Clasificaţia economică a cheltuielilor actualizată 2011, apreciez că 
este mai potrivită încadrarea lor ca transferuri – 51 – Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Transferuri curente „51.01.32 – Reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit.” 

7.  OUG nr. 78/2008 privind regimul 
deşeurilor, (actualizată) 

Modificarea și completarea OUG nr. 78/2008 (actualizată) privind 
regimul deşeurilor.  

 

Se consideră necesară modificarea și completarea OUG nr. 78/2008 (actualizată) 
privind regimul deşeurilor în sensul: 
 prevederii posibilităţii aplicării unor sancţiuni contravenţionale de către 

comisarii Gărzii de Naţionale de Mediu; 
 sancţionarea faptei deţinătorilor/producătorilor de deşeuri a neseparării pe 

categorii a deşeurilor; 
 elaborarea unor prevederi legislative prin care să poată fi sancţionat de 

către primării persoanele fizice şi juridice care nu colectează selectiv 
deşeurile; 

 stabilirea prin legislație a unor elemente de stimulare a operatorilor pentru 
a colecta deşeurile în vederea reciclării lor; 

reglementarea aspectelor legate de Comisia de Avizare Tehnică şi Comisia de 
Avizare Internă, precum şi rolul Gărzii Naţionale de Mediu în cadrul comisiilor 
organizate la nivelul Agenţiilor de Mediu. 

8.  Legea nr. 330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

Corelarea prevederilor art.48 alin.(1), pct.12 din Legea nr.330/2009 
cu prevederile art. 145 alin (2) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii și 
cu prevederile art.7 din H.G. nr.250/1992 în ceea ce priveşte 
modalitatea de calcul a indemnizaţiei pentru concediul legal de 
odihnă a personalului contractual. 

Conform prevederilor art.48 alin.(1), pct.12 din Legea nr. 330/2009 şi ale art. 7 din 
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi 
din unităţile bugetare, indemnizaţia pentru concediul de odihnă pentru personalul 
contractual se calculează la drepturile salariale corespunzătoare fiecărei luni 
calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă. 
 Art. 145 alin (2) din Legea nr.53/2003 prevede însă că indemnizația de concediu de 
odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei 
în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.” 
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În aceste condiții se impune punerea de acord a prevederilor actelor normative 
menţionate mai sus și stabilirea unui mod de calcul unitar al indemnizaţiei pentru 
concediul legal de odihnă a personalului contractual.  

9.  Cadrul legal în domeniul sănătății Propunerile privind îmbunătățirea cadrului legal din domeniul sănătății 
se referă la: 
 extinderea normelor referitoare la rețetele eliberate prin farmaciile 

cu circuit deschis și în cazul farmaciilor cu circuit închis (spitale). 
 plata contribuției de asigurări de sănătate din bugetul Ministerului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, similar cu alte 
situații, precum ANOFM (pentru șomeri), primării (pentru ajutoare 
sociale), Ministerul Justiției (pentru persoane private de libertate) 
etc. pentru categoria de asiguraţi – tinerii cu vârsta de 18-26 de 
ani care sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea 
anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, 
dacă nu realizează venituri din muncă, studenţi doctoranzi; 

 studierea posibilității perfecţionării legislaţiei care să ofere 
posibilitatea alocării unor pachete de servicii medicale în funcţie 
de nivelul contribuţiilor de sănătate plătite. 

Propunerea pornește de la deficiențele constatate și ia în considerare 
următoarele: 
 se poate cunoaște cu mai mare precizie consumul de medicamente pe 

pacient, fapt ce va contribui la facilitarea dezvoltării Sistemului informatic Unic 
Integrat (SIUI) utilizat de CNAS cu componentele prescripţiei și fișa 
electronică a pacientului; 

 se asigură o mai bună colectare a contribuției datorate de unele categorii de 
contribuabili; 

 oferirea unor pachete de servicii medicale în funcție de nivelul contribuției. 
 
 

10.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 
20 iunie 2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi 

Recomandarea se referă la iniţierea, unui nou proiect de act normativ, 
pentru desfăşurarea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cel puţin până la 
31.12.2013, numai în mediul urban.  

Recomandarea are în vedere continuarea Programului dar și creşterea 
performanţei acestuia, respectiv: 
 stoparea/sistarea începând cu anul 2012, a derulării Programului în 

localităţile din zonele rurale şi desfăşurarea acestuia numai în localităţile din 
zonele urbane, prin susţinerea/concentrarea efortului financiar către zonele 
respective, urmărindu-se respectarea principiilor de economicitate, eficienţă 
şi eficacitate în utilizarea şi administrarea fondurilor publice alocate 
nerambursabil beneficiarilor de la Fondul pentru Mediu; 

 instituirea unor reguli şi norme procedurale temeinic fundamentate şi eficient 
armonizate cu legislaţia naţională, legislaţia comunitară şi cu tratatele 
internaţionale la care România este parte și cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, actualizată şi republicată 

 elaborarea unor precizări clare referitoare atât la numărul de sesiuni de 
finanţare ale Programului care se pot organiza/desfăşura anual de către 
Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi la numărul de proiecte cu care 
solicitanţii finanţării nerambursabile pot participa în cadrul acestora. 
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